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Vereniging van Vrienden van het Gooi

Doelstellingen
•  In het Gooi en het omliggende gebied de

leefbaarheid en een goed milieubeheer bevorde
ren.

•  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 bescher
men.

Hoe bereikt de Vereniging haar doelstellingen
•  Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkelingen

in het Gooi op de voet en maakt zonodig bezwaar
tegen de bestemmingsplannen of stelt alternatie
ven 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 ontsieringen en
misbruik van de Gooise gronden tegen te gaan.

•  Minstens een maal per jaar wordt een ledenverga
dering gehouden.

•  Ieder voorj aar 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, oorspronke
lijk waar mogelijk, ter ondersteuning van het
Gooisch Natuurreservaat. De Vereniging organi
seerde in 1959 en in 1980 een Gooicongres, waar de
problemen van het Gooi op bestuurlijk en weten
schappelijk niveau aan de orde werden gesteld. Het
eerste congres gaf mede de stoot tot het tot stand
komen van het Ge west Gooiland, later uitgebreid tot
het Gewest Gooi en Vechtstreek. De Vereniging gaf
twee fotopockets uit over het Gooi (in 1960 en 1967)
en zij verleende financiële steun aan het tot stand
komen van de zgn. ‘groene kaart’ van het Gooi. In
1982 werd onder haar auspicieën het ruim geïllu
streerde boek ‘Het Gooi bekeken en besproken’
uitgegeven.
Ledenadministratie en excursies
J.B. Perry-Vlasveld, Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ
Bussum, 02159-33895.
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres.
Minimum contributie ƒ 20,— per jaar.
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.

Bestuur

Voorzitter
mr J.E. Brikkenaar van Dijk, Nieuwe Hilversumse-
weg 8,1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter
drs M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1,
1412 GD Naarden, 02159-45501
Secretaris
ir E.J. van Busschbach, Van Beeverlaan 13,
1251 ES Laren, 02153-15755
Penningmeester
mr G.H. Fuhri Snethlage, Everard Meysterweg 21,
3817 HA Amersfoort, 033-621851
Leden
drs H. Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18,
1251 NM Laren, 02153-82555
drs J. Kwantes, Borneolaan 38, 1217 HB Hilversum
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11,
1402 CV Bussum, 02159-13145
dr A.M. Voüte, van Lyndenlaan 8, 3768 MG Soest,
02155-15573

Raad van Advies
dr R. C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum
drsH.W.E. Dieperink, Jagerspad9,1251 ZVLaren,
02153-83615
mr M.W. Jolles, Larixlaan 10,1213 SZ Hilversum,
035-14227
drW.K. Kraak, Wielewaallaan38, 1403BZBussum,
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, Geysendorfferstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995
Secretariaatsadres
Van Beeverlaan 13, 1251 ES Laren, 02153-15755

Het correspondentieadres van de Vereniging is:
Postbus 87, 1250 AB Laren N.H.
Correspondentie voor ledenadministratie en
excursies:
Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ Bussum.

N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of
de ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar
de betreffende adressen te zenden.
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Crailo,
de geschiedenis van een landgoed (deel 1)

A.P. Kooyman-van Rossum en D.F. Winnen

Zoals uit de beschrijving zal blijken is de
geschiedenis van Crailo vol variatie doordat
de elkaar opvolgende eigenaren het land
goed, dat zij door erfenis of koop in hun
bezit kregen, op zeer verschillende wijze
hebben gebruikt. De wijze van beheer door
de bezitter was steeds onderhevig aan
allerlei tijdsinvloeden blijkens onderlinge
vergelijking van oude landkaarten en
kadastrale gegevens van Crailo. In een
tweede artikel wordt uitvoeriger op dit voor
Crailo belangrijke onderwerp ingegaan.
In dit eerste deel gaat het vooral over de
eigenaren van Crailo. Ondanks het ontbre
ken van huisarchieven is het gelukt een bijna
sluitende reeks van bewoners/eigenaren van
circa 1600 tot heden op te stellen, ofschoon
soms alleen maar een naam bekend is
gebleven.

De vroegste geschiedenis

Over de vroegste geschiedenis van Crailo is
weinig bekend.
Het landgoed Crailo ligt op hoge zandgron
den in de gemeente Huizen, uitlopers van
een stuwwal, tussen de woonkernen van
Huizen, Bussum en Naarden. Door de
aanwezigheid van een grafheuvel in het
aangrenzende Bikbergerbos weten we dat
het gebied al in het neolithicum en/of
bronstijd (1700-600 j.v.Chr.) bewoond is
geweest n.
Bij de beschrijving van de historie van Crailo
na 1600 is steeds gebruik gemaakt van
gegevens die op hun betrouwbaarheid
controleerbaar zijn. Vóór die tijd moeten wij
het doen met verhalen van enige schrijvers
die hun gegevens zonder opgave van
bronnen vermelden waardoor de herkomst
niet is na te gaan. Daar de vertellingen wel
passen in de ontwikkelingsgeschiedenis van
de streek willen wij de lezer een paar
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Het voormalige landgoed ligt centraal ten opzichte van
de gooise woonkernen.

daarvan toch niet onthouden.
Zo schrijft in 1911 G.I.J. Nieuwenhuis,
pastoor te Laren:), dat de reguliere kanunni
ken van de H. Augustinus in 1572 uit angst
voor de geuzen hun klooster op Oud-Naar-
den ontvluchtten en via het huis van Horten-
sius te Naarden onderdak vonden in een huis
dat baljuw Van Loo hun op zijn hofstede
Oud-Bussem ter beschikking stelde.
Lambertus Hortensius (1500-1574), rector
van de Latijnse School te Naarden en
geschiedschrijver van de streek, zou zich na
de inname van Naarden bij de gevluchte
kloosterlingen hebben gevoegd.
Als aanvulling zou de mededeling van J. A.
de Rijk 3) kunnen dienen, dat Hortensius in
1574 is overleden op de hofstede ‘de Hooge
Eng', destijds gelegen op de plek die nu
Crailo wordt genoemd.
De landgoederen Oud-Bussem en Crailo
liggen naast elkaar. Tijdens hun eeuwenlang
bestaan hebben veel eigendomswisselingen
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Détail van de kaart van Tirion uit 1750. Duidelijk is te
zien dat ‘krayloo’ op de hoge gronden ligt.
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van gebiedsdelen plaatsgevonden en het is
niet onmogelijk dat ‘de Hooge Eng’ oor
spronkelijk tot de hofstede Oud-Bussem
heeft behoord.
De Huizer geschiedschrijver Lambert
Rijckz. Lustigh (overleden te Huizen in
1727) heeft in één van zijn vele geschriften
een verhaal opgetekend uit de mond van een
oude man: dat zijn vaders broeder als boer op
Kraailoo diende en woonde, bij het omspitten
van het Krailoosche veld ca. 80 jaren geleden
op het Oud-Naardens kloosterkerkhof,
gestaan hebbende in het Kraailoosche hout
gezien heeft dat verschillende rare zaken als
voormeld zijn voorgevallen.

Gedoeld wordt op een eerdere aantekening:
Het kloosterkerkhof van St.- Maria bestond
nog in 1640 op Crailoo en is toen omgespit en
onder meer gevonden een pot met groene
boter welke aan een medicijnmeester is
verkocht. Ook zijn gevonden eenige kleine
kinderhoofden in potten vermoedelijk van
kinderen door geestelijken bij de nonnen
verwekt4). Hoewel met voorbehoud kennis
genomen moet worden van deze kleurrijke
verhalen kan voorzichtig verondersteld
worden dat gedurende enige tijd Naardense
kloosterlingen in een behuizing hebben
gewoond die later deel uitmaakte van de
Hofstede Crailo.
Ofschoon ‘Crailo’ als naam voor een
hofstede voor het eerst op kaarten en in
geschriften na 1600 voorkomt, wordt
verondersteld dat de naam als streeknaam al
eerder bekend geweest zal zijn. Crailo wordt
in de documenten en op kaarten op verschil
lende wijzen geschreven en wel als: Crailo,
Craylo, Craaylo, Kralo, Cralo, Krayloo,
Cralo, Kraaloo of Krailloo. De meest voor
de hand liggende betekenis van de naam
Crailo lijkt ‘kraaienbos’ (loo = bos, soms
ook open plek in het bos). In perioden dat
Crailo verdeeld is vinden we de toevoeging
‘Noord’ en ‘Zuid’ op verschillende wijzen
gebruikt. In dit artikel wordt steeds de
benaming van de betreffende oorspronke
lijke papieren en kaarten gevolgd. Daardoor
worden in de tekst de volgende varianten
gebruikt: Crailo Noordzijde en Crailo
Zuidzijde, Noord- en Zuid-Crailo en
Crailo-Noord en Crailo-Zuid.
De oudste kaart waarop Crailo staat
aangegeven is de kaart van N.H. Bonefatius
circa 1600. Tussen Naarden en de Gooise
dorpen, waranden ',), bouwlanden, schaaps
kooien en de galg zien we bij twee gebouw
tjes de naam ‘Crailo' staan.
In het begin van de 17e eeuw breekt voor het
gebied een nieuwe periode aan, wanneer in
1620 Kiliaen van Rensselaer op Crailo zijn
ontginningsactiviteiten beginth).

De familie Van Rensselaer bijna 200 jaar
eigenaar van Crailo

Eind 16e eeuw en vooral na de val van
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Op dit détail van de kaart van Bonifatius van ca. 1600 wordt ‘Cralo' als buurtschap aangegeven.

Antwerpen in 1585 ontwikkelde Amsterdam
zich tot wereldhandelscentrum. De Ver
enigde Oostindische en Westindische
Compagnie (V.O.C. en W.I.C.) beleefden
een grote bloeiperiode. Het verdiende geld
werd geïnvesteerd in uitbreiding van vloot,
industrie, grachtenhuizen en in ontginnings-
ondernemingen niet te ver van de stad. Een
bekend voorbeeld van zo'n onderneming is
's-Graveland (1625).
Een ontginningsonderneming werd meestal
begonnen met het vestigen van een hofstede
die in latere jaren uitgroeide tot een buiten
plaats.
Zo wist ook Kiliaen van Rensselaer (1586-
1643), medeoprichter en bewindhebber van
de W.I.C. in 1628 officieel Crailo als

ontginningsgebied te bemachtigen. De enige
bron van dit cruciale bericht is de notitie in
een aantekeningenboekje van Albertus Perk
(1795-1880) 7): Kraloo 16 Juni 1628. Een
brüyweg S), boulant en heitveld genaamt
Kraaloo alias Hooge enge met buy singe halve
put bepotinge en de beplantinge groot
omtrent 56 morgen. Transport Kiliaen van
Rensselaer. Daer suytwaert Engel Claes
noortwaert die Blaricummerweg en oostwaert
de gemene heyde genaemt het Loo naestgele-
gen zijn van de —  (onleesbaar) van Weda,
voor Lambert Pieterszoon van Essch schout
Pieter Cornelisz en Claas Gerritz schepenen
Huysen.
Later heeft Perk nog daaraan toegevoegd:
‘Noord’, kennelijk omdat in de transportacte
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sprake is van een halve put en 56 morgen
land (1 morgen = bijna 1 ha), terwijl het
latere landgoed waarop een put, 100 ha
groot is. Deze uitbreiding zal in zuidelijke
richting hebben plaatsgevonden wellicht
door het verwerven van grondgebied van
Engel Claes. Later hebben Noord- en
Zuid-Crailo gedurende langere tijd ieder
een eigenaar. Uitdrukkelijk wordt vermeld
dat die eigenaren samen verantwoordelijk
zijn voor de enig aanwezige waterput op hun
verdeelde landgoed.
De originele transportacte van Crailo van
1628 is tot nu toe niet gevonden. Dat Kiliaen
van Rensselaer werkelijk eigenaar van
Crailo is, kunnen we opmaken uit de
documenten waarin hem in 1631 het
schaarrecht door de burgemeesteren van
Naarden wordt vergund en verkocht9)’10).
Door de staten van Holland was het schaar
recht eigenlijk voorbehouden aan de
erfgooiers. Maar de vergadering van Stad en
Lande, de organisatie van de erfgooiers die
moest toe zien op het naleven van de regels,

recht ook wel werd gegeven aan personen
van betekenis die niét erfgooiers waren
indien zij een landgoed bezaten en werk aan
boeren en landarbeiders te vergeven
hadden. In zo’n geval werd het schaarrecht
aan het huis verbonden U).
Crailo is een hoog, droog en onvruchtbaar
zandgebied zonder gunstige waterverbindin
gen. Van Rensselaer heeft zijn gebied, ter
verkrijging van een betere waterhuishou
ding, niet laten afgraven zoals in 's:Grave-
land, maar hij heeft getracht op de hooggele
gen gronden boekweit, gras en vruchtbomen
te laten groeien.
Kiliaen van Rensselaer (1586-1643) is
geboren in Hasselt waar zijn vader schepen
was. De familie is afkomstig van de Veluwe
waar zij ondermeer in het bezit was van het
Eltense leengoed ‘De Renselaer’ onder
Putten. De Hofstede ‘De Renselaar’ in de
buurtschap Heil, nu rijksmonument, bestaat
nog steeds ,2). In de kerk te Nijkerk is een
grafsteen te zien, die Kiliaen ter nagedachte
nis van zijn vader en oom liet vervaardigen '3)

stond echter oogluikend toe dat het schaar-
■ s ju J ffZ .y jsY ?  GJïjn/£ö
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Caerte van Craylo, met het wapen van de
familie Van Rensselaer.
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Hillegonda van Byler
? -1627

KILIAEN VAN RENSSELAER
1586 - 1643

SCHAARRECHT CRA1LO -1630

lste patroon Rensselaerswijck

Anna van Wely
ca. 1601 -1670

3 kinderen 8 kinderen

NICOLAES
1636 - 1675

JAN BAPTIST
1629 - 1678

directeur R.
1652 - 1658

JEREMIAS
1632 - 1674

directeur R.
1658 - 1674

directeur R.
1676 - 1678

SCHAARRECHT
CRAILO - 1677

huwt
Maria Cortland
1645 - 1689
penningmeeste-
resse R.

8 kinderen

ANTHONY
1674 - 1765
eigenaar
CRAILO NOORD

KILIAEN
1663-1719

Amerikaanse
tak

7 kinderen

7 kinderen

Stamboom van de familie Van Rensselaer. Alleen voor

WILLEM
1715-1788

KILIAEN
1667 - 1746

JOHAN
1625- 1671

2de patroon

ANTHONY
1718-1796

eigenaar
CRAILO NOORD

RICHARD
1639 - ca. 1703

SCHAARRECHT
CRAILO 1680

1664 - 1670

huwt
Sara Maria
Boeckholt
ca. 1685 - 1754

Mr. KILIAEN
1675 - 1728

als weduwe
eigenares
van
CRAILO ZUID

JOHANNA JACOBA
SARA
1795 - 1830

huwt
Jhr. JAN BOWIER
1793 - 1853
mede eigenares
CRAILO NOORD

BARTHA ANNA
1754 - na 1816

huwt
R.A. Chevalier=
R. Ritter
1755 - 1814
mede eigenares
CRAILO NOORD

ANTHONY
1742 - 1793
eigenaar
CRAILO ZUID

JAN JACOB
1747 - 1795
dichter
hofdicht over
CRAILO (1770)

de geschiedenis van Crailo belangrijke personen zijn
opgenomen.
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De nog bestaande hofstede ‘De Rensselaer’ in de buurtschap Hell tussen Nijkerk en Putten, in de 16e eeuw
eigendom van de Van Rensselaers.

De jonge Van Rensselaer ging al vóór 1608
‘als koopmansdienaar’ naar Amsterdam
waar hij in de juwelen, zijdelakenen en
kunsthandelarenzaak van een verre verwant
Wolferl van By Ier, werkzaam was. Na het
overlijden van Van Byler in 1615 zette
Kiliaen de zaak voort, waarbij hij zich grote
rijkdom verwierf 12).
In 1628 wordt Kiliaen bewindhebber van de
W.I.C.. Tevens verwerft hij de nieuwe
ontginning in het Gooi, waar hij enige jaren
tevoren al begonnen was, in eigendom. In
die tijd slaagt hij er ook in van de Staten
Generaal in het noordoostelijk deel van
Amerika aan de Noorderrivier (= Hudson)
een uitgestrekt gebied van 22'k  bij 48 mijl
aan beide zijden van de Hudson toegewezen
te krijgen om te ontginnen en te koloniseren.
Deze door hem gestichte ‘volksplanting’
wordt vanaf 1632 Rensselaerswijck ge
noemd 14). Het wordt één van de succesvolste
ondernemingen in ‘Nieuw-Nederland’,
vooral dankzij de grote kennis van zaken
waarmee ‘patroon’ Kiliaen vanuit Holland
de kolonie bestuurt. In de latere jaren van
zijn leven heeft Kiliaen vaak onenigheid met

zijn medebewindvoerders van de W.I.C. die
het hoofdaccent op de handel willen leggen,
terwijl hij het belangrijker vindt het nieuwe
land verder te ontwikkelen. Kiliaen overlijdt
in Amsterdam zonder zelf ooit in Rensse
laerswijck geweest te zijn 15). Ook zijn zoon
Johan (1625-1671) heeft als tweede patroon
de kolonie vanuit Holland bestuurd.
Verscheidenen van de andere zonen zijn
beurtelings als directeur in Amerika
geweest. Twee hebben zich daar zelfs
blijvend gevestigd. Zo is de zoon Jeremias
(1632-1674) de stichter geworden van de
Amerikaanse tak van de familie 16).
De belangrijkste bron voor de kennis over
de opzet en exploitatie van Rensselaerswijck
en de relatie tussen de Amerikaanse en
Hollandse ontginning zijn de verzamelde
brieven van Kiliaen van Rensselaer van
1630-1643 aan zijn bestuurders in Nieuw
Nederland met instructies over de admini
stratie en de exploitatie l7). Helaas is alleen
de Engelse vertaling van deze corresponden
tie te raadplegen daar de oorspronkelijke, in
het Nederlands geschreven brieven, zijn
zoekgeraakt.
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In zijn uitgebreide en zeer instructieve
brieven noemt Kiliaen enige malen Crailo.
Hij schrijft over Italiaans klaverzaad dat
verzonden zal worden, hoewel het zaad erg
duur is en er op Crailo weinig van opgeko
men is 18). In een andere brief geeft hij order
voor het bouwen van een kerkje in Rensse-
laerswijck volgens meegestuurd houten
model van een boerenhuis op Crailo. Hij
zegt er nog bij dat het boerenhuis 60 voet (=
ruim 18 m) breed is 19). Tenslotte kunnen we
lezen dat er 12 tot 18 jonge koeien, tot de
afvaart op Crailo gestationeerd, per eerste
gelegenheid naar Amerika zullen worden
verscheept2II).
De 17e eeuwse plantage Rensselaerswijck
leeft nu nog voort als een voorstadje
Rensselaer in Albany (Staat New York).
Ook is daar nog een versterkt huis van de
Van Rensselaers: Fort Crailo. Dit huis is in
de loop der eeuwen vele malen verbouwd en
dient nu, na een restauratie, als museum
voor de 17e en 18e eeuwse Hollandse
koloniale historie 21’. Bij een recent bezoek
aan Albany is gebleken dat er ook een
nachtclub ‘Crailo’ bestaat22}.
Het is bekend dat de stichter van Rensse
laerswijck -  Kiliaen van Rensselaer -  nooit
in Amerika is geweest, maar we weten niet
of hij wèl voor kortere of langere tijd op
Crailo woonde. Uit een brief van zijn vrouw
Anna van Wely (ca 1601-1670) van 20 juli
1643 aan haar man in Amsterdam blijkt dat
zij zomers wel in het Gooi verbleef2’1. Zij
schrijft aan de: Eersamen seer discreten Sr.
Kiliaen van Rensselaer tot Amsterdam:
Seer beminde Man ick twijfele niet o f Jan
Jacobz heef Ue op Saterdagh aangesproken
ende geraporteert den toestant alhier alsoo ick
sulcx op hem versocgt hebbe desen dient
alleen dat wy versoecken te weten wat men
den boongaert doen sullen alsoo daer sulck
laugh gras in staet dat men die in dese
gelegentheyt niet connen bewandelen
doordien het hier op gisteren als vandagh een
groote schoer 241 o f te vlagh geregent heeft
twelck hier grootlycks van doen was oock al
ist droogh weer soo can men daer naulycks
doorgaen gelieft derhalven te laten weten of
men die om sal laten ploegen ofafmayen want
een van tween nodig is, den regen verfrist het
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/if'er seer 5 0 0  op rfe« boekweyt die nu schoon bevoolen ende van herten seergegroet wy syn
staet en bloyt als den bongaert ho f en tuyn vandagh doenden met ons lynwaet te wassen
desen in haest alsoo den scholt25> van muiden dat in sulcken gelegentheyt niet wel kompt.
met syn vrou, den broeder, schipper Claes en Op Cralo desen 20 July 1643 UE getrouwe
vrou die vandagh gesamentlyck hier geweest huysvrou Anna van Rensselaer
syn naer desen wachten Eyndigende blyftgodt
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Uit de brief kunnen wij opmaken dat Anna
daadwerkelijk de leiding over de hofstede
voert, dat zij haar taak als ‘huysvrou' serieus
opvat en dat zij zich gestoord voelt in haar
werkzaamheden door het uitgebreide
gezelschap dat bij haar op bezoek komt.
Zij was erfgename van een Culemborgs
leengoed in de Betuwe onder Rijswijk,
moeder van acht kinderen waarvan er
enkele jong zijn gestorven. Ook had zij nog
de zorg voor enige kinderen uit Kiliaens
eerste huwelijk. Weduwe geworden heeft zij
nog regelmatig contact met haar Ameri
kaanse gezinsleden. Zo schrijft zoon
Jeremias (1632-1674) in 1662 vanuit Ame
rika een lange brief aan: de eerbare deuch-
trycke juffr. Anna van Wely wed. de Hr.
Kiliaen van Rensselaer op de Keyzersgraft tot
Amsterdam 2b).
In 1662 raakt de Hollandse kolonie door
verschillende omstandigheden in een
moeilijke periode waardoor de geldstroom
naar Holland opdroogt. Anna van Rensse
laer overweegt daarom Crailo te verkopen.
Jeremias smeekt zijn moeder echter Crailo
vooral niet van de hand te doen omdat zijn
vader zoveel geld in deze ontginning heeft
gestoken. Hij zou het betreuren wanneer

een vreemde koper proffeyte namaels van
zoude genieten. Ter ondersteuning biedt hij
zijn erfdeel aan om Crailo in stand te kunnen
houden.
In dezelfde brief stelt hij zijn moeder gerust
wanneer zij zich zorgen maakt over haar
oudste zoon Jan Baptist (1629-1678), die
liever weer een reis naar Amerika maakt dan
‘om te sien' naar een geschikte vrouw. Van
deze gelegenheid maakt Jeremias gebruik
om aan te kondigen dat hij zelf ondertussen
pas getrouwd is met Maria Cortland, 16jaar
oud. Daar hij vermoedt dat zijn moeder dat
wel héél erg jong vindt schrijft Jeremias dat
hij al een jaaroftwee te vooren mijn sinnen op
haar geleyt had en dat wij connen samen in 't
Huys wel accorderen, waarna hij nog vele
goede eigenschappen van zijn jonge vrouw
opsomt. Dat hij inderdaad een flinke vrouw
heeft gehuwd blijkt, wanneer na zijn dood in
1674 op Crailo (Amerika) -  hij was vanaf
1658 directeur van Rensselaerswijck -  Maria
Cortland (1645-1689) met hulp van haar
broer het beheer van de kolonie waarneemt.
Later wordt zij, wanneer haar zwager
Nicolaes van Rensselaer (1636-1678) als
directeur is aangesteld, penningmeesteresse
van Rensselaerswijck.

mm

*  *  *  ~

'Watervliet', het eerste huis dat Kiliaen voor de bestuurders in Rensselaerswijck in Nieuw Nederland liet bouwen.

163



Kaart van Ottens uit 1740. Als eigenaar staan vermeld:
'de Heren Rensselaer'.
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Jan Baptist is tenslotte toch ook getrouwd en
wel met een familielid van zijn moeder,
Susanna van Wely (ca 1644-1667). Het is hun
zoon Kiliaen (1667-1746), die later grote
onenigheid krijgt over de eigendomsrechten
van Rensselaerswijck met de zoon van
Jeremias, ook een Kiliaen (1663-1719) en
vierde patroon. In 1695 wordt het gehele
familiebezit definitief verdeeld. De Ameri
kaanse tak krijgt Rensselaerswijck. Crailo in
het Gooi en de bezittingen onder Rijswijk
(Betuwe), afkomstig van de familie Van
Wely, gaan naar Kiliaen, de zoon van Jan
Baptist en zijn oom en voogd Richard van
Rensselaer27).
Uit de bewaard gebleven testamenten en
boedelbeschrijvingen is geen aaneenslui
tende lijst samen te stellen van de Van
Rensselaers die na de eerste Kiliaen eigenaar
of medeeigenaar van Crailo zijn geweest. De
opsomming die hierna volgt is chronologisch

opgezet maar bevat onvermijdelijk hiaten.
Uit de gegevens van Stad en Lande blijkt dat
in 1677 het schaarrecht voor de Hofstede
Crailo is verleend aan Jan Baptist, de oudste
zoon van Kiliaen en Anna van Wely 28). Jan
Baptist was van 1652-1658 directeur van
Rensselaerswijck. Na terugkomst uit
Amerika is hij koopman te Amsterdam en
beherend medeeigenaar van Crailo dat in
die jaren nog van de Hollandse en Ameri
kaanse familie samen is. Richard (1639-
1707?) is de volgende Van Rensselaer op
Crailo. In de verpondingsovereenkomst uit
1680 291 lezen wij dat de buurmeesters
Hendrik Jacobz en Willem Evertsz en de
Heer Richard van Rensselaer, eigenaar van
Cralöo, liggende onder de jurisdictie van
Huysen accorderen dat jaarlijks de somma
van vijftig gulden voor de verpondingen van
de hofstede genaamd Cralöo betaald zal
worden.
Richard, jongste zoon van Kiliaen was,
nadat Nieuw Amsterdam in 1664 onder
Engels bewind was gekomen, in Rensse
laerswijck. Na terugkomst in 1670 is hij
koopman te Amsterdam geworden en later
burgemeester en ‘tresosier’ van Vianen. Als
erfgenaam van Johan van Leeuwen van
Wely is hij in 1680 beleend met land onder
Rijswijk (Culemborgs leen).
Uit de boedelbeschrijving behorende bij het
testament van Richard van Rensselaer uit
171730) blijkt dat Crailo toen uit twee helften
bestond daar Richard wordt genoemd als
eigenaar van Crailo-Noordzijde.
Op de kaart van Ottens (ca 1740) staat:
Krayloo, de Heeren Renselaer. Eén van die
heren is Anthony (1674-1765), oudste zoon
van Richard. In een belastingboek van
Amsterdam van 1742 staat vermeld:
Anthony van Rensselaer in het bezit van een
'buitenplaats'3I).
Anthony is een rijke suikerbakker en
raffinadeur te Amsterdam. Twee zoons,
Willem (1715-1788) en Anthony (1718-1796)
zijn belangrijk voor de geschiedenis van
Crailo.
Zoon Willem is ook suikerbakker en heeft
zeven kinderen. Zijn oudste zoon noemt hij
naar zijn vader Anthony (1742-1793).
Traditiegetrouw is deze Anthony weer
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Willem van Rensselaer (1715-1788), vader en
grootvader van de laatste erfgenamen van Crailo-
Noord. Vermoedelijk was hij ook eigenaar van
Crailo-Zuid.

suikerbakker maar daarnaast ondermeer
ook directeur van den Levantschen Handel
en commissaris van de vergadering van de
Zandpaden tusschen de Steden Amsterdam-
Muiden- Naarden en Weesp. Zijn Gooise
belang wordt bevestigd in de beschrijving
van zijn boedel als eigenaar van Crailo-Zuid-
zijde. Na zijn overlijden in 1793 te Naarden
(Crailo?) moest de ‘geabandonneerde’
boedel op 21 maart 1794.te Naarden worden

Bartha Anna van Rensselaer, (1754- na 1816), dochter
van Willem en door haar oom Anthony (1718-1796)
mede erfgename van Crailo-Noord.

verkocht 32). In de ‘coopcedulle’ worden de
condities vermeld waaronder de verkoop
moet plaats vinden en worden de eigendom
men opgesomd:
-  de Hofstede Zuyd Crailo met deszelfs

bossen en landerijen met het regt van
schaaring en veldslag op de gemeente van
Goyland

-  3/8 porden in de suikerraffinaderij
genaamt de Goudsbloem te Amsterdam

-  en voorts enige stukken bouwland en
landen met hout beplant

Johanna Jacoha Sara van Rensselaer, (1795-1830),
kleindochter van Willem en door haar oud-oom
Anthony tot mede-erfgename van Crailo-Noord
benoemd.

-  de helft van Cijtjes Berg in de Huyser Neng
de helft van het Gestoelte in de Huyserkerk
de helft van de Put en geboorde Pomp tot
gemeen onderhoud voor de eigenaars van
Nd. Crailo
Het 3/8ste deel van de suikerraffinaderij
wordt voor ƒ 15.600 verkocht; de hofstede
brengt slechts /' 14.300 op en wordt verkocht
aan zeven personen uit Naarden te weten:
Nicolaas Nederbergh, Claas Perk, Cornelis
de Wolff junior, mr Johannes Petrus
Thierens, Jan Sypesteyn, Jacobus Thierens
en Wijnand Assenraad.
Met het voortschrijden van de tijd gaat ook
Crailo Noord over naar de jongere telgen
van de familie Van Rensselaer.
In het testament van Anthony (Anthonv-
zoon) van Rensselaer (1718-1796), oom van
Anthony (Willemzoon) van Crailo Zuid,
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Het bos van Crailo met de gooise heide en op de achtergrond de Zuiderzee. Tekening van J. Cats (1740-1799).

lezen wij dat hij vele obligaties heeft, V2 deel
van de suikerraffinaderij de Goudsblom te
Amsterdam benevens enige pakhuizen, dat
hij eigenaar is van de hofstede Crailo Noord,
ruim 49 morgen groot, en van de Sijsjesberg.
Voorts bezat deze Anthony afgezande
gronden, waaronder die van de hofstede
Commerrust, tezamen ca 13 schepel (= ruim
1V2 ha) en een stuk groenland onder Naarden
van 16 schepel (= ruim 2 ha)33).
In 1796 overlijdt deze Van Rensselaer
zonder nakomelingen. Hij vermaakt zijn
hofstede aan zijn nicht Bartha Anna
(1754-1816) en aan het kind van zijn neef
Johanna Jacoba Sara (1795-1830) 33). Daar
Bartha Anna met haar man mr R.A.
Chevalier, gereformeerd predikant, in 1797
naar Duitsland is vertrokken en Johanna
Jacoba Sara met haar moeder naar Rosma
len gaat en huwt met jhr mr J. Bowier, lid
van provinciale staten van Noord-Brabant,
is het onwaarschijnlijk dat na 1796 tot aan de
verkoop van Crailo Noord begin 1900 nog
een Van Rensselaer op Crailo Noord heeft
gewoond.
Door de weinige gegevens, waaruit een
bepaalde relatie van leden van de familie

Van Rensselaer met Crailo blijkt, zo goed
mogelijk te rangschikken is getracht de
elkaar opvolgende generaties te plaatsen
wat hun eigendomsaandeel in het landgoed
Crailo betreft. De vraag in hoeverre zij
werkelijk bij het beheer en bewoning
betrokken zijn geweest zal wel altijd
onbeantwoord moeten blijven...

Zuid-Crailo van 1794-1864

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is
genoemd wordt de Hofstede Zuid-Crailo in
1794 na de dood van Anthony (Willemzoon)
van Rensselaer door zeven personen uit
Naarden gekocht. In een schrijven van Stad
en Lande uit 1806 over de schatting van de
huurpenningen = schaargeld voor Zuid-
Crailo 34) blijkt dat de eigenaren Zuid-Crailo
hebben verhuurd aan mr S. Asser te
Amsterdam: de heere huyzing, mangelka
mer, vinkebaan, menagerie, koepel aan de
Laarderweg, moestuinen en boomgaarden,
tezamen ongeveer vier morgen groot. En aan
Hendrik Mulder was verpacht: boerewoning,
de schuring op de meent, het recht om plagge
te haaien op het heyveld genaamd de Plaggen -
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kamp en bouwlanden groot tezamen ongeveer
acht morgen.
Voor de eigenaren zelf blijven over 52
morgen en 562 roeden die bestaan uit
steenagtige land en heygrond, waarvan een
groot gedeelte beplant met Eykehout en
besaayt met Sparrebossen (alsmede in driest
heyveld en grond van een gekapt sparrebos -
bijna van geen waarden). De huurpenningen
worden voor deze ruim 52 morgen in 1806
gesteld op ƒ 155 -  16 -  10.
Op de 18e van de lentemaand 1809 wordt
Zuid-Crailo in zijn geheel, samen met de
halve ‘Sijtjesberg' verkocht aan George
Hendrik Weimar, makelaar te Amster
dam 35). Door de rumoerige tijd rondom het
beleg van Naarden (1813-1814) en door het
optreden van Weimar zelf is iets meer
bekend over Zuid-Crailo tussen 1806 en
1837. Tijdens het beleg van Naarden waren
de Pruisische en Russische troepen ook
gelegerd op de omringende landgoederen
waaronder Zuid-Crailo. Deze troepen
moesten van voedsel en brandstof worden
voorzien. De eigenaren van de buitenplaat
sen onttrokken zich echter aan het leveren
van voedsel zodat deze ‘ganschen last’
zonder mogelijkheid van verhaal elders op
de ingezetenen van het dorp Huizen terecht
kwam 36).
De aanwezigheid van de Pruisen en de
Kozakken is echter toch niet ongemerkt aan
de heren voorbijgegaan gezien het verzoek
schrift van Weimar om vergoeding voor het
door hem geleverde brandhout waaronder
3400 takkebossen37) en het taxatierapport
dat gemaakt is voor de vrederechter van de
Stad Naarden met een schadelijst. Naast
schade aan gebouwen, koepel, espaliers =
latwerken, vernietigde druipvinkebaan,
omgekapte bomen blijken ook alle ‘behijnin-
gen’ over een lengte van 1650 voeten
afgebroken en vernietigd38).
Enige jaren later maakt Weimar moeilijkhe
den over het schaarrecht van Crailo 39). In
zijn koopacte van 1806 staat dat het schaar
recht verpacht is aan Hendrik Mulder. In
1820 is de pachter Johannes Mulder,
opgezetene, dat is een ingezetene in het
buitengebied. Hij is al enige jaren lid van de
commissie van reparitie van Huizen, een

commissie die de belastinggelden voor de
gemeente vaststelt40). Deze functie geeft aan
dat Mulder een belangrijk persoon in het
dorp is. Jarenlang wordt door Weimar en
Mulder geprocedeerd over wie van het
schaarrecht gebruik mag maken, de eigenaar
of de pachter van Zuid-Crailo. Tijdens de
gevoerde processen wordt steeds verwezen
naar de koopbrief van Jan Baptist van
Rensselaer uit 1677 over het schaarrecht van
de 'gebruiker' van de Hofstede Zuid-
Crailo 28). Uiteindelijk wint Weimar in 1822
het proces, de pachter echter mag onder
bepaalde voorwaarden zijn vee blijven
scharen en hij houdt het recht van overpad.
Van 1837-1853 is Zuid-Crailo van mr
Hendrik Constantijn Hooft Graafland
(1795-1852), raadsheer van het provinciaal
gerechtshof te Amsterdam, gemeenteraads
lid aldaar en lid van provinciale staten van
Noord-Holland 42). Zijn vrouw Maria Anna
de Wildt is overleden op Zuid-Crailo. Eén
van de zes kinderen uit dit huwelijk werd in
1834 in Bussum geboren. Uit deze laatste
familiegebeurtenissen zou opgemaakt
kunnen worden dat de familie, hoewel
ingeschreven te Amsterdam, langere tijd
van het jaar op Zuid-Crailo woonde.
Na het overlijden van mr Hooft Graafland
komt Zuid-Crailo in het bezit van Lambertus
Langerhuizen (1799-1864) commissionair in
effecten in Amsterdam. L. Langerhuizen
heeft het nu nog bestaande huis laten
bouwen dat diagonaalsgewijs in de tuin is
gesitueerd. Pieter, zoon van Lambertus
erfde op 27 jarige leeftijd Zuid-Crailo. Hij
stond in die jaren nog ingeschreven als
student te Delft aan de Koninklijke Acade
mie voor de opleiding van Burgelijke
ingenieurs zo voor ’s Lands Dienst als voor
de Nijverheid en Kweekelingen voor de
handel, de voorloper van de T.H.43).
Pieter Langerhuizen (1839-1918) is de eeste
eigenaar/bewoner van Zuid-Crailo die we
als ingezetene van Huizen in het bevolkings
register vinden 44). De vorige eigenaren
hadden voor het overgrote deel hun domici
lie in Amsterdam.
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Huize Crailo, gebouwd in 1859. Foto van ca. 1900.

Noord-Crailo van 1796-1879

Wat de historie van Noord-Crailo betreft is
de periode van 1796 tot ca 1820 onduidelijk.
Wel staat vast dat het landgoed in 1809 nog
in handen is van de erven Van Rensselaer
maar door die familie niet meer bewoond
werd 45). Wel is het mogelijk dat de plaats
gedurende die periode enige tijd verhuurd is
geweest.
Op een schilderij uit 1805 van A. de Lelie 46>
(1775-1820) staat volgens de bijbehorende
beschrijving Gijsbert Carel Rutger Reinier
van Brienen van Ramerus (1771-1821) 47)
afgebeeld met vrouw, vier kinderen en enig
personeel voor zijn buiten op Kraailoo.
Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden
dat Van Brienen enige jaren huurder van
Crailo-Noord is geweest. Omdat ons geen
enkele afbeelding bekend is van het ‘heeren-
huys’ van Crailo, weten we niet of het huis
op het schilderij met tympanon en familiewa
pens conform de werkelijkheid is. De
toevoeging op Kraailoo zou zelfs van later
jaren kunnen zijn.
Wel is bekend dat Van Brienen als kolonel
van de Nationale garde te Amsterdam direct
na de bevrijding van de Fransen in 1813, een

opstand wist te voorkomen en met enige
anderen een nieuwe stadsregering heeft
doen vormen. Ook maakte hij zich verdien
stelijk bij het beleg van Naarden in 1813/14.
Als waardering voor zijn prestaties werd hij
door koning Willem I benoemd tot comman
deur der Militaire Willemsorde en in 1817
erkend van het adellijk geslacht Van
Brienen af te stammen 48). Ook werd
voorgesteld met het oog op zijn (ondertussen)
met negen kinderen gezegend gezin en zijne
niet gunstige financiële omstandigheden een
gratificatie van f  3.000 toe te kennen en als
plaatselijk commandant ene landswoning
aan te wijzen 49\
In de na-Napoleontische tijd en in ieder
geval gedurende de zomers van 1819 en 1820
heeft de familie Huidekoper op Crailo
vertoefd 50). De hoofdbewoner is Jan
Huidekoper (1766-1835), president-direc-
teur van de Levantse Handel en koninklijk
commissaris van de Nederlandsche Handel
Maatschappij. Tijdens zo’n zomers verblijf
was er een veelvoudige uitwisseling tussen
de jongere generatie verwanten van de
buitenplaatsen in het Gooi, Kennemerland
en langs de Vecht, uit welke ontmoetingen
vele huwelijken voortsproten.
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(jijsbert Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (1771-1821) met zijn gezin op Kraailo'. Op de achtergrond een
huis, Crailo? Schilderij van A. de Lelie (1775-1820).

Omstreeks 1821 is Arend Rooseboom
(1781-1830), commissionair in effecten te
Amsterdam M), eigenaar van Noord-Crailo
geworden. Hij was commandant van het
korps Vrijwillige Jagers te Voet en wegens
zijn activiteiten als commandant van de
scherpschutters bij het beleg te Naarden

tegen de Fransen in 1813/14 ridder 4e klasse
van de Militaire Willemsorde.
Op 19 november 1822 overlijdt zijn vrouw
Geertruid Michmenhuysen op Noord-
Crailo. Arend Rooseboom moet dus vóór
die tijd op Crailo zijn komen wonen. Als in
1823 een vacature voor de functie van schout
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Pieter Langerhuizen L. zn. (1839-1918).
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en secretaris ontstaat bij de gemeente
Huizen 52\  dient de gemeenteraad bij de Z.
Edele Heer Staatsraad, Gouverneur dezer
Provincie het volgende verzoek in: Arend
Rooseboom M. W. O. gedomicilieerd en
bestendig deszelfs verblijflioudend op
deszelfs Hofstede Noord-Crailo binnen deze
Gemeente ten allen tijde zeer belangstellend
in de welvaart dezer Gemeente was geweest en
steeds nog was als algemeen geacht en bemind
bij de opgezetenen, daartoe allergeschikst en
ten meeste genoegen der Gemeente zouden
zijn. Arend wordt benoemd.
In 1825 wordt bij de scheiding van de functie
van schout en secretaris C.P. de Roeper
secretaris en A. Rooseboom burge
meester 53). Deze functie heeft hij tot 1827
bekleed.
Rooseboom hertrouwt in 1828 met Elandia
Vos (1796-1858) uit Huizen 54). Zij is een
familielid van de bekende Floris Vos van
Oud-Bussum. Na het overlijden van Arend
in 1830 erven zijn zoon Jacob (1803-1870),
die dan schout van Huizen is, en zijn
schoonzoon dr H. W. Waardenburg,
stadsgeneesheer te Naarden. Noord-
Crailo 55). Wanneer ook Waardenburg
overlijdt is Jacob Rooseboom in 1835 de
enige eigenaar van Noord-Crailo. Na dat
jaar wordt hij in de officiële papieren als
‘grondeigenaar’ aangeduid 5W
In het bevolkingsregister van Huizen staan
twee kinderen van Jacob vermeld die op
Crailo zijn geboren. In 1845 is het gezin naar

huize Kernheim vertrokken en wordt Jacob
gemeenteraadslid te Ede 56).
Na Jacob Rooseboom heeft Crailo-Noord
nog verschillende eigenaren gekend van wie
alleen de naam bekend is:
1845-1849 Carel Lucius Metelerkamp

(1806-1876), theologisch doctor
en predikant te Muiden57'.

1849-1862 mr Jan Jansz. Schimmel, griffier
kantongerecht te Naarden.

1862-1864 F.C. Affourtette Lisse. Deze
eigenaar sloopt de koepel bij de
ingang in 1863 (zie kadasterkaart
van 1832).

1864-1868 Jac. Swart, koopman te Amster
dam.

1868-1879 Anna Swart-Schering, weduwe
van J. Swart.

In 1879 koopt P. Langerhuizen samen met
de heren Dudok de Wit en Blom Crailo-
Noord. Pieter Langerhuizen is dan al
ongeveer 15 jaar eigenaar van Crailo-Zuid.
Later worden op Crailo-Noord de andere
heren uitgekocht.
Op het herenigde landgoed Crailo wordt een
lange reeks her- en nieuwbouw gepleegd,
maar ook sloop van de oude boerderijen,
waardoor het karakter van het landgoed
ingrijpend gaat veranderen 58).
P. Langerhuizen Lzn eigenaar van Crailo
van 1864-1918

Pieter Langerhuizen (1839-1918) is in 1868
burgemeester van Huizen geworden. Hij
was toen 1 le jaars student in Delft en heeft
na de benoeming de technische studie niet
voltooid. Langerhuizen was in 1868 al in het
bezit van Zuid-Crailo en van een aanzienlijk
fortuin door de erfenis van zijn moeder,
mevrouw Langerhuizen-Wurfbain. Het
vermogen groeide later nog door enige
nalatenschappen van ongetrouwde familiele
den 59). In 1877 wordt hij ook nog gevraagd
burgemeester van Bussum te worden, welke
benoeming hij heeft aanvaard.
In 1879 verwerft Langerhuizen Crailo-
Noord. Dan gaat hij bouwen om zijn hobby,
zijn steeds groter wordende kunstverzame
ling, goed onder te kunnen brengen. De
indruk bestaat dat de interesse van Langer
huizen niet zozeer het park van zijn buiten-
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plaats betrof, maar vooral was gericht op het
verzamelen van schilderijen, aquarellen en
tekeningen. Enige namen uit de veilingcata
logus 60) van de verzameling Langerhuizen:
Avercamp, Pieter Breughel (de Oude en de
Jonge), Cuyp, Diaz, Dürer, Van Goyen,
Jacque, Van Mieris, school Rembrandt,
Rubens, Van Ostade, Jozef Israels, Corot,
Koekoek, Mesdag, Weissenbruch, Maris,
Mauve, Roelofs, Montecelli en anderen.
Een necrologie van Langerhuizen spreekt
over een verzameling die, na Mesdag’s
collectie, in die dagen één van de belangrijk
ste van ons land was. Om al deze schilderijen
en zijn porseleinverzameling te kunnen
bergen laat Langerhuizen het oude, waar
schijnlijk vervallen, 'heerenhuys' van
Crailo-Noord slopen op de koepelzaal na, en
verbouwen tot een volledig museum,
compleet met bovenlicht, waarin zich ook
nog een plantenserre bevindt.
In 1883 heeft Langerhuizen zijn functies als
burgemeester van Huizen en Bussum
neergelegd. Als reden geeft hij de staat van
zijn gezondheid op.
In Bussum was de raad overigens niet
tevreden over de wijze waarop hij zijn taak
vervulde*'1 ’. Hij zou meer geïnteresseerd zijn

geweest in de paarderennen (Bussum had
een renbaan destijds) en in reizen naar Parijs
dan in het besturen van een dorp. In Huizen
heeft Langerhuizen tot 1887 in de commissie
gezeten van de toen pas gegraven haven 62).
Ook was hij lid van provinciale staten van
Noord-Holland.
Het directeurschap van de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen te
Haarlem heeft P. Langerhuizen tot aan zijn
dood vervuld (1874-1918) A3). Deze maat
schappij, opgericht in 1752 te Haarlem, was
in die jaren een belangrijk instituut. Het
Pieter Langerhuizen-Fonds wordt nog
steeds door de Maatschappij beheerd. De
basis van dit fonds is gelegd door een legaat
van ƒ 125.000,-van Langerhuizen. Zo
langzamerhand zijn al tonnen aan revenuen
aangewend voor door Langerhuizen
omschreven doeleinden die in de lijn liggen
van zijn doopsgezinde levensopvatting: de
jaarlijkse baten moeten bestemd worden ter
bevordering van de studie der natuurweten
schappen die nimmer ten dienste mogen zijn
van onderzoekingen die hetzij uitsluitend, die
hetzij in hoofdzaak, krijgskundige belangen
ten doel hebben.
Naast ongeveer vijftig grotere en kleinere
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Van 1881 tot 1920 heeft op Crailo een museum gestaan waarin P. Langerhuizen zijn collectie exposeerde.
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instellingen heeft ook het Stedelijk Museum
te Amsterdam een legaat van Langerhuizen
ontvangen waaruit enige schilderijen uit de
Crailo-verzameling gekocht konden
worden M).
Langerhuizen is nooit getrouwd geweest en
naarmate hij ouder werd, leefde hij meer
teruggetrokken op Crailo. ’s Avonds placht
hij zich in een open rijtuigje naar de ‘Rozen
boom’ in Bussum te laten rijden om zijn
krantje te lezen bij een kopje koffie of een
glas bier65).
Pieter Langerhuizen heeft Crailo al bij zijn
leven verkocht. Jan Hamdorff, jhr Van
Nispen tot Sevenaer, burgemeester Van
Laren, en de heren Harkema, Schlimmer,
Grelingen, Loeber en Buwalda, de kopers,
richtten in 1902 de Maatschappij tot Exploi
tatie van Bouwterreinen ‘Crailoo’ op 66'. De
verkoop vond plaats op voorwaarde dat het
eigenlijke landgoed Crailo pas na het
overlijden van Langerhuizen in exploitatie
genomen zou worden. De bouwgrondmaat-
schappij kreeg echter wel toestemming
plannen te ontwikkelen voor ‘Het Loo’ en
‘De Eng’, stukken grond die buiten het
oorspronkelijke landgoed lagen 67'. Tuinar
chitect P.H. Wattez werd opdracht gegeven
wegen en bouwkavels te ontwerpen voor de
toekomstige villaparken ‘Het Loo’ (Oranje
Nassaulaan en omgeving te Blaricum) en
‘De Eng’ (Koekoeklaan en omgeving te
Bussum).
De verkoop van deze terreinen vlotte niet
erg. Het plan van ‘De Eng’ is slechts
gedeeltelijk tot uitvoering gekomen. De
gemeente Bussum heeft de terreinen
overgenomen en het ontwerp grondig
gewijzigd. In het villapark ‘Het Loo’ kwam
de bouw van het restaurant Crailoo, prachtig
gelegen in de Dennenbosschen, tot stand.
Enige bezoekers die ontevreden waren over
de sluitingsuren van het bekende etablisse
ment Hamdorff te Laren namen daartoe het
initiatief68'. Het restaurant Crailoo, in de
wandeling ‘het Chalet’ genoemd, werd zeer
bekend, vooral door de fontaine lumineuse,
de ’s avonds verlichte fontein.
Het restaurant werd na enige decennia tot
sluiting gedwongen wegens overtreding van
de servituutbepalingen die op het gebied

ilS ilM lifflp n të
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Crailo op een topografische kaart uit 1908. De parken
van Noord- en Zuid Kraailoo zijn door de respectieve
lijke eigenaren onafhankelijk van elkaar ‘gemoderni
seerd’. Het meest kenmerkende punt op de kaart is de
zogenaamde berg van Rosenboom, genoemd naar een
van de eigenaren, nu Trappenberg. Ten oosten van de
zuidpunt van Kraailoo is het villapark ‘Het Loo’
gerealiseerd. Het chalet met de vijver is schuin boven
‘sanatorium’ ingetekend. Ten westen van de zuidpunt
van Kraailoo ligt villapark ‘De Eng’.

rusten. Op de plaats van het chalet is in de
jaren vijftig een moderne villa gebouwd. In
de tuin ligt nog steeds de vijver van de
beroemde fontein met de indrukwekkende
ballustrade als herinnering aan de begintijd
van de ontsluiting van het gebied.
Zoals overeengekomen, is pas in 1918
begonnen met de exploitatie van het
eigenlijke landgoed. Achtereenvolgens
hebben drie ontwerpers wegenplannen
gemaakt: L.A. Springer in 1918, K.P.C. de
Bazel en in 1928 tenslotte Wouter Hamdorff.
Van ieder ontwerp is een klein gedeelte
uitgevoerd 69), zoals we in een volgend
artikel zullen aantonen.
De ontwikkeling en de realisering van deze
plannen ging zeer moeizaam ondanks het
feit dat door de komst van trein en stoom
tram het Gooi als forensenstreek in trek
kwam. Enkele elkaar opvolgende ontwikke-
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Kaart van Crailo, 1980. Langzaam maar zeker raakt
het gedeelte dat niet tot het Goois Natuurreservaat
behoort, volgebouwd.

lingsmaatschappijen werkten met weinig
succes. In 1939 werd het noordoostelijk deel
van Crailo 57 ha groot voor ƒ 208.000,-
verkocht aan het Goois natuurreservaat70),
tot grote vreugde van velen die daarmee een

j? Tijdens de oorlog 1940-45 was het huis
gevorderd door de Duitse Luftwaffekom-

~ mandant Christiansen. Toen is ook het
kleine woonhuis tegen de villa, die als
kantoor dienst deed, aangeplakt en in de
tuin verrees een schuilkelder waarop nu
volwassen bomen groeien.
Na de oorlog heeft het koetshuis een
afzonderlijke bestemming gekregen. De
stallen zijn gesloopt en de koetsierswoning,
door architect Eschauzier tot villa verbouwd,
is sinds 1951 eigendom van de heer en
mevrouw Wurfbain. Ook na de verbouwing
van 1958 is de oorspronkelijke gevel
herkenbaar gebleven.

'z.'sJfe Alleen de naast Oud-Crailoo gelegen
X  tuinmanswoning van 1891 verkeert nog

ongeschonden in de oorspronkelijke staat.
Op Oud-Crailoo zelf woont sinds 1984 de
familie Veenhuyzen. De heer Veenhuyzen is
zeer geïnteresseerd in het verleden van het
gebied, zodat verwacht kan worden dat de
plaats in stijl onderhouden zal blijven.
Door recente verkoop van terreinen voor
huizenbouw rond het huis, is van de oor
spronkelijke 100 ha maar een fractie over.
Er resteert slechts een tuin om het huis. Het
aangrenzende parkgebiedje behoort nu bij
de bungalow Museumlaan 3a.

stuk Gooise natuur gespaard zagen en
hoopten op een regelmatiger onderhoud van
de terreinen.
Tenslotte werd in 1941, najaren van
geharrewar met de gemeente Huizen het
nog resterende deel van Crailo, groot 33 ha
verkocht voor de somma van ƒ 175.000,-,
uitsluitend in het belang der volkshuisvesting
en zoals de koopacte verder luidt mocht dit
niet bestemd, vervreemd o f afgestaan worden
voor den bouw van een krankzinnigenge
sticht, van kazernes o f tot andere militaire
doeleinden 71).
Het grote huis, verschillende malen ver
bouwd en nu Oud-Crailoo geheten, heeft na
de periode Langerhuizen naast tijden van
leegstand en verwaarlozing nog verschil
lende bewoners meegemaakt. Het langst
heeft de familie Van Marie er gewoond,
twee generaties hebben vanaf de jaren dertig
ruim twintig jaar op Crailo geleefd 72).

Huize Crailo, nu 'Oud Crailo’genoemd, foto ca. 1976.
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Bouwkundige ontwikkelingen op Crailo

1. Hofstede Noord Crailo,
gebouwd 17e eeuw, gesloopt
deel in 1859 en 1903, restant
in 1920.

2. Herenhuis, gebouwd 17e
eeuw, gesloopt februari
1881, behalve koepelzaal.

3. Museum: nieuwbouw plus
koepelzaal (2), gebouwd
1881, gesloopt sept. 1920.

4. Hofstede Zuid Crailo,
gebouwd 17e eeuw, gesloopt
1890.

5a, b Bouwhuizen, gebouwd
17e eeuw, gesloopt 5a 1890,
5b 1894.

6. Hooiberg, gebouwd ?,
gesloopt 1859.

7. Koepel Noord Crailo,
gebouwd ?, gesloopt 1863.

8. Koepel aan Asfrt'se
straatweg, gebouwd ?,
gesloopt 1908.

9. Huize 'Oud Crailo',
gebouwd 1858, bestaat nog,
erker nieuw 1923.

10. Koetshuis, gebouwd 1881,
bestaat nog, verbouwd in
1948 en 1958.

11. Schuur, gebouwd 1858,
gesloopt 1919.

12. Orangerie, gebouwd 1871,
gesloopt 19/9.

13. Schuur, gebouwd 1871,
gesloopt 1919.

14. Tuinmanswoning, gebouwd
1890, bestaat nog.

NOTEN

Gebruikte afkortingen: St. en L. = archief Stad en
Lande, gem. secretarie Huizen; O.A.H. = oud
archief Huizen; G.A.A. = Gemeente archief
Amsterdam.

1) Gemeente Huizen; beschrijving van het enige
archeologische monument in de gemeente.

2) G.I.J. Nieuwenhuis, Laren in en na de
reformatie. Driebergen 1912, pp.21 t/m 25.

3) Prof. J.A. de Rijk. Wandelingen door Gooi en
Eemland 1905, p.58.

4) O.A.H. Uit de geschriften van Lambert Rijckz
Lustigh te Huizen. Afschrijving van het origineel
1918, p.25 en p.22.

5) Waranden zijn jachtterreinen waar konijnen en
ander wild worden beschermd.

6) N. de Roever, Tijdschrift Oud-Holland 8e jrg.
1890, p.29 en volgend. De Roever verwijst voor
zijn uitspraak naar een tot nu toe niet terugge
vonden hofdicht uit 1770 van J.J. van Rensse
laer.

7) A. Perk, Aantekeningen boekje, De Vaart,
Hilversum.

8) Brüyweg = weg voor mesttoevoer, mestweg,
beerweg.

9) Schaarrecht is het gebruiksrecht van de
erfgooiers van heiden en weiden.
A. Perk, Verslag omtrent den oorsprong en den
aard der gebruiksregelen op de heiden en
weiden in Gooiland 1842 bijl. IX.

10) Copie van de verkoopacte van het schaarrecht.
Veltslag en gebruik van heide en weide door
vroedschap van Naarden aan K. van Rensselaer.
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Coll. Perk, doosXI-B, Streekmuseum
Hilversum.

11) Dr A.C.J. Vrankrijker, Stad en Lande van
Gooiland, Geschiedenis en problemen van de
erfgooiers 968-1968, Bussum 1968, p.29.

12) Mr W. de Vries. De Van Rensselaers in
Nederland. De Nederlandse Leeuw7ejrg. 1949,
pp.150-170 en pp.194-211.

13) Idem.
Op de grafsteen te Nijkerk staat onder de
wapens van de familie het wapen van Kiliaen van
Rensselaer. Het wapen van de Van Rensselaers
vertoont een zilver anker- of krulkruis op rood
schild. Schild gedekt door helm waarop tenen of
ijzeren mand of vuurkorf, waaruit vlammen
omhoogstijgen. Het wapen komt overeen met
dat van de Van Oldenbarnevelts en, op het
helmteken na, met dat van Van der Hells, die op
de Veluwe in dezelfde omgeving hun bakermat
vonden.

14) Mr W.J. van Balen, Holland aan de Hudson, 2e
druk 1947, pp.62 t/m 69. Lois F. Feister,
Archaeology in Rensselaerswijck, Tijdschrift
Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, jrg. 84, nr
2/3, juni 1985, pp.80-88.

15) Gedenkplaat met wapen van K. van Rensselaer
in de oude kerk te Amsterdam, waar hij
begraven ligt. Onthuld op 13 sept. 1949.

16) Helen Wilkinson Reynolds, Dutch Homes in the
Hudson Valley before 1776, New York 1965
(originele druk 1928) pp. 110-116.

17) A.J.F. van Laer, Van Rensselaer Bowier
Manuscripts, New York 1908.

18) Idem, p.283 brief aan Wouter van Twiller 23
sept. 1634.

19) Idem, p.454 brief aan Arent van Curler 4 april
1639.

20) Idem, p.547 brief aan Adriaan van der Donck 4
mei 1641.

21) Amerikaans kranteartikel 1 januari 1978.
22) Mondelinge mededeling J. Daams, Kortenhoef.
23) Scheepvaartmuseum Amsterdam. Cat. B. I ll

828.
24) Schoer = onweersbui, regenbui, windvlaag

(Van Dale).
25) Scholt = schout = beheerder opzichter over

bezittingen van een persoon of stichting.
26) Scheepvaartmuseum Amsterdam. Cat. I l l  828.
27) Identure 1695 tussen Kiliaen (zoon van Jan

Baptist) en Kiliaen (zoon van Jeremias),
Scheepvaartmuseum, Cat. I l l  828.

28) St. en L. Memorie van eenige veldtslagen ofte
scharingen, O.A.H. nr 1282.

29) O.A.H. inv.nr 181.
30) G.A.A. not.arch.nr 6735
31) Mr W.F. A. Oldewelt, Kohier van de personele

quotatie te Amsterdam over het jaar 1742 II,
1945, p. 237.

32) Rijksarchief Haarlem oud-ger.arch.nr 3122,
acte 48.

33) G.A.A. not.arch.nr 14543, acte 19.
34) St. enL. Schatting huurpenningen 1806 nr 1301c.
35) St. en L. Register eigendomsovergang onroe

rende goederen te Huizen nr 1301d.

36) O.A.H. raadsnotulen 26 november 1807.
37) O.A.H. brief van Weimar aan de gemeente

Huizen -  hoofdkwartier Bussum, sept. 1815.
38) O.A.H. Extract uit de minuten van het

vredegerecht van het Canton Naarden 4 juli
1814, nr 1282.

39) St. en L. Extract uit resolutien der verg. van Stad
en Lande van Gooiland 8 mei 1818.

40) O.A.H. raadsnotulen 3 februari 1820.
41) St. en L. Map processen Weimar.
42) Nederlands Patriciaat, 47e jrg. 1961.
43) Jhr mr C.C. van Vredenburg in ‘Bevorderaars

der Wetenschap’, Haarlem 1978.
44) O.A.H.
45) Zie 35).
46) Rijksmuseum, inv.nr A 1355.
47) Nederlands Adelboek 1912.
48) A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der

Nederlanden II, 3e druk 1855.
49) G.J.W. Koolemans Beynen, Gedenkboek 1813

deel II, Haarlem 1813.
50) Mr P. van Eeghen, 300 jaar de stad uit. Jaarboek

Amstelodanum nr54. 1962.
51) Nederlands Patriciaat 36e jaargang 1930.
52) O.A.H. raadsnotulen 3 februari 1823.
53) O.A.H. raadsnotulen 17 december 1925.
54) O.A.H. huwelijksregister 1828.
55) O.A.H. kadastrale leggers.
56) Nederlands Patriciaat 36e jaargang 1930.
57) Nederlands Patriciaat 8e jaargang 1917.
58) O.A.H. kadastrale leggers.
59) Zie 43).
60) Veilingcatalogus Aquarellen, F. Muller, oct.

1918, Amsterdam; Veilingcatalogus Tableaux,
F. Muller en C.F. Roos, oct. 1918 Amsterdam;
Veilingcatalogus Dessins Anciens, F. Muller,
april 1919, Amsterdam (G.A.A.).

61) J. Bruineman-Kaarsgaren en C.D. van Vliet,
Dorp met de groene Spiegel, Hilversum 1966.

62) O.A.H. raadsnotulen 6 sept. 1887.
63) Zie 43).
64) Amstelodanum Maandblad, 51e jrg. nr 10 1964,

p. 174.
65) Bussummerkrant. Datum?
66) Algemeen Handelsblad 1939.
67) Prospectus Mij. tot Exploitatie Bouwterreinen

Crailoo.
68) Mondelinge mededeling van J. Loeber te

Blaricum.
69) Zie 66).
70) Kranteknipsel, herkomst?
71) Archief Gemeente Huizen.
72) Register Burgerlijke Stand Huizen.
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Het Smithuyserbos

D.P.R.A. Bouvy

De zandverstuivingen

Tot in de late middeleeuwen is het zuidelijk
deel van het Gooi beheerst door het Gooiers-
bos, een oerbos, in hoofdzaak bestaande uit
inlandse eiken en berken. Maar als de
beheersregels in dat gemeenschapsbos niet
voldoende worden nageleefd, smelt het weg
als sneeuw voor de zon. De goedgevormde
eiken werden gekapt voor de bouw en naar
het heet de laatste voor het nieuwe stadhuis
van Naarden (1601-1604). Intussen hielden
schapen en varkens de natuurlijke verjon
ging tegen en zo kwam de ontbossing goed
op gang. Wat eikehakhout hier en daar zal
het nog wel een poos hebben volgehouden.
Maar weer en wind kregen de kalende
gebieden allengs in hun greep en ontketen
den zandverstuivingen met hun opgestoven
hoogten en uitgestoven laagten. Akkers en
zelfs dorpen dreigden bedolven te worden.
Zover kwam het hier echter niet, wèl hier en
daar elders in ons land. Dat woeste heuvel
achtige gebied is duidelijk te zien op de
Gooilandkaart, door Reinier en Josua
Ottens omstreeks 1740 uitgegeven, waarbij
direct ten noorden van de grenspaal no. 13
aan de limietscheiding tussen Holland en
Utrecht, ons terrein gezocht moet worden.
Bos is uiteraard op die plek niet te vinden.
Wel twee zandwegen, mogelijk hessenwe
gen, genoemd naar de kooplui met hun
karren, beladen met steengoed uit het
Rijngebied, Raeren, Westerwald, Siegburg
en Nassau'1.
De Rijksoverheid ging maatregelen treffen
door de wandelende zanden in te laten
perken en vast te leggen door herbebossing.
Maar om dit karwei te klaren gaf zij domein
heidegronden uit aan belangstellenden.
Immers er bestond nog geen Staatsbosbe
heer. Het was dus een vorm van privatise
ring. In 1836 kwam er, bij Koninklijk Besluit
van 12 juli, een eerste heideverdeling tussen

de staat en de erfgooiers tot stand. Tot dat
jaar was het beheer gezamenlijk geweest,
maar nu gingen beide partijen uit elkaar.
Reeds het volgend jaar begon de staat met
het afstoten van het kort tevoren geheel in
eigendom verworven ruige gebied.
Op 10 november 1837 vond er te Hilversum
een veiling van domaniale heidegronden
plaats, geleid door notaris Albertus Perk,
agent van Domeinen. Op een bijgaande
kaart van de kavelingen blijkt ons latere bos
te bestaan uit drie percelen: 14, 15 en 16.
Nummer 14, groot elf bunders, twee en
zestig roeden, kwam in handen van Pieter
Franciscus de Seyff, majoor der Artillerie,
wonende te Naarden voor ƒ 170,-.
Nummer 15, twaalf bunders, zes en zeventig
roeden en zestig ellen, werd gekocht door
Sigismundus Pieter Ham Fredrikszoon,
fabrikant te Hilversum, voor ƒ 280,-.
Nummer 16, groot vijftien bunders, drie en
twintig roeden en veertig ellen, verkocht aan
Jan van den Andel, secretaris van Vreeland
voor ƒ 320,-.
De totale oppervlakte was 39 bunders, 61
roeden en 100 ellen voor ƒ 770,-. De drie
eigenaren hebben maar korte tijd deze
gronden in hun bezit gehad, waarop zij
mogelijk alleen om speculatieve redenen
hadden geboden2*, want op 19 januari 1838
voor notaris Albertus Perk te Hilversum
verkocht Pier Hendrik Bodeman, makelaar
te Amsterdam, de drie percelen heidegrond
gelegen onder de gemeente Hilversum
aangeduid op de figuratieve kaart onder de
nummers 14, 15 en 16, behorende bij de
veiling van november 1837, aan Pieter
Johannes Smithuysen, makelaar (in tabak)
te Amsterdam, voor ƒ 900,-3).

Het Eerste Bos

Smithuysen zal ongetwijfeld de bebossing
van het terrein met crèmekleurige stuifzan-
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den en heide goed hebben aangepakt. Er zal
wel voornamelijk gebruik zijn gemaakt van
Grove den met daar om heen een wal van
eikehout ter wering van vee en als bescher
ming tegen brand. Aan die aanleg herinnert
ons een klein aantal zware Inlandse eiken,
die als telgen waren uitgespaard4\
Het plantsoen moet behoorlijk zijn aangesla
gen, want het terrein werd in groen aangege
ven op de kaart van Hilversum uit de atlas
van Suringar van omstreeks 1865. Of het
huidige fijne paden- en lanenstelsel van
Smithuysen of van de latere eigenaar Van
den Wall Bake afkomstig is, weten wij niet.
Maar het steekt in ieder geval sterk af bij de
rechte paden en wegen van de omgevende
terreinen.
De slagader, van noord naar zuid door het
midden van het bos lopend, is de oude
Hessenweg, die zich naar het zuiden in twee
wegen splitst. In noordelijke richting slingert
de hoofdlaan zich als een holle, ietwat
uitgesleten weg tussen twee heuvelrijen
door.
Van Smithuyserbos wordt pas voor het eerst
gesproken lang na beëindiging van het
Smithuysenbeheer in een akte van 1911.
Pieter Johannes Smithuysen overleed te
Amsterdam op 22 april 1877. Zijn vier
kinderen erfden het bos bij testament van 30
april 1874. Zijn jongste zoon Petrus Henricus
Franciscus behartigde echter de belangen
van het terrein. Maar spoedig na zijn dood
op 19 maart 1890 ging al het naaldhout plat.
Van de eikehakhoutomgrenzing en het meer
naar het midden op het terrein aanwezige
eikehakhout zal wel wat gespaard zijn.
Vervolgens verkochten alle erfgenamen op
28 september 1893 voor notaris Karei Jan
Perk aan Hugo Laurens Adriaan van den
Wall Bake, muntmeester en mr Willem
Karel Lodewijk van Walree, particulier, een
perceel grond, grootendeels gerooide
boschgrond, gedeeltelijk beplant met eike
hakhout, liggende onder de gemeente
Hilversum, nabij de Waschmeer, kadastraal
bekend in sectie D nommers 687 en 688, ter
gezamenlijke oppervlakte van negenendertig
hectaren twee en zeventig aren tachtig
centiaren. De prijs was ƒ 2.979,60.
Nog geen vier jaar later togen de beide

zojuist genoemde kopers opnieuw naar
notaris K.J. Perk en wel op 27 februari 1897.
Van Walree verkocht nu zijn helft aan Van
den Wall Bake voor ƒ 2.000,-. In de
verkoopakte wordt nog steeds gesproken
van gerooide bosgrond, deels met eikehak
hout bezet.

Het Tweede Bos

Nu de twee delen in zijn hand verenigd
waren, kon Van den Wall Bake bijna van
voren af aan met de bebossing beginnen.
Geen gering karwei, maar nu wel met het
voordeel dat er al gepionierd was en er zich
in de laatste halve eeuw een humuslaag
gevormd had, waarop viel verder te bouwen.
Het door hem gebruikte assortiment
bestond uit acht soorten: Grove den.
Oostenrijkse den, Douglasspar, Inlandse
eik, Amerikaanse eik, berk, beuk, en
Sitkaspar.
De Grove den vulde driekwart van het
terrein, maar er ontstonden ook percelen
met Oostenrijkers: de vakken 1,2, 3. Een
volle hectare was gereserveerd voor de
Douglasspar, 4, in het eind van de vorige
eeuw een novum, want een volle generatie
vroeger waren pas de eerste exemplaren uit
noord-west Amerika via Schotland op het
Loo terecht gekomen, waar sommige het tot
op de dag van vandaag hebben volgehouden.
De Douglassparren in ons complex werden
als ongeveer zevenjarig plantsoen wijd uit
elkaar gezet in vierkanten op een onderlinge
afstand van vier meter. Daartussen waren
berken aangebracht, die weer in 1926 het
veld moesten ruimen, nadat ze hun humus-
vormende taak volbracht hadden. Langs de
westzijde werd een rij Amerikaanse eiken
gezet om als scherm te dienen, daar Douglas
sparren nogal windgevoelig zijn. Hiervoor
moest de bestaande eikenwal ter plaatse
opgeofferd worden.
Vervolgens verschenen op ongeveer twee
hectaren Inlandse eiken, deels in boom-
gaardvorm en deels als hakhout, 5.
Een halve hectare kreeg de bestemming
beukenbos, 6. Er kwam een haag van
Sitkasparren langs de westzijde van het
stukje akkerland om als dekking voor de
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jagers te dienen bij het schieten op reewild.
Deze sparrenreeks is nog tamelijk intact en
natuurlijk nu hoog opgegroeid. In zekere zin
is hier weer sprake van een curiosum, omdat
de Sitkaspar doorgaans in ons land niet veel
langer leeft dan zeventig jaren. Die langs de
reewei zullen echter de tachtig jaar al ver
gepasseerd zijn, 7.
De zuidwest hoek van het terrein, gelegen
ten zuiden van het Douglasstuk, werd
beplant met Amerikaanse eiken, waarvan
thans nog een aantal kolossen hoog optore
nen, 8.
Gelukkig werd er ruimschoots aan laanbe-
planting gedaan. Het noordelijk deel van de
hoofdlaan (Hessenweg) kreeg aan weerszij
den een rij Amerikaanse eiken. Meer naar
het midden ging deze aan één zijde over in
beuken. De andere zijde met afsplitsing die
naar het zuidoosten loopt, werd op grote
onderlinge afstand van berken voorzien. Dit
geschiedde tevens op enkele binnenlanen.
Het hele terrein was aan de vier zijden door
Inlandse eiken omzoomd. Mogelijk danken
wij die langs de Hollandse sloot, de oostgrens
en de noordgrens aan H.L.A. van den Wall
Bake5). Zoals reeds gezegd de eiken langs de
westgrens zijn veel ouder, maar van een
gesloten reeks is daar geen sprake en dat
alleen al niet vanwege de ingreep bij de
stichting van het Douglasperceel.
Na deze gedegen prijzenswaardige aanpak
zal er, afgezien van de dunningen, niet veel
meer gebeurd zijn. Bovendien volgde van
1918 tot 1924 een te snelle wisseling van
eigenaren, hetgeen een bestendig beheer
volkomen onmogelijk maakte.
Het begon ermee dat Herman Willem
Alexander van den Wall Bake en Clara
Peggy van Kretschmar van Veen-van de Poll
het bos kregen toegewezen uit de erfenis van
Hugo Laurens Adriaan van den Wall Bake
op 28 januari 1911. Deze was kinderloos
overleden te Arnhem op 28 maart 1909.
Op 19 februari 1918 volgde de toewijzing van
het bos aan Clara Peggy alleen6>.
Op 10 februari 1920 verkocht zij het bos voor
ƒ 55.000,- door aan drie Bussummers, de
makelaars P. van Exter, J. A. Fernhout en de
kunsthandelaar J.H.W. Kever. De beide
laatsten verkochten hun beider deel op 26

januari 1922 aan de makelaar T. van
Houwelingen, eveneens te Bussum woon
achtig. Weer ruim twee jaar later op 28
maart 1924 slaagde hij erin het ontbrekende
derde deel te kopen van de erven van Van
Exter voor ƒ 15.833,33. Maar nog op
dezelfde dag ging het geheel voor ƒ 65.000,-
over in bezit van de Larense heren
K. Groesbeek, uitgever en kunsthandelaar
en A.C. van Ommen van Guylik, particulier.
Men kan zich afvragen wat de reden was van
de snelle wisseling van eigenaren tussen 1920
en 1924. Gelet op de beroepen zullen
speculatieve motieven zeker wel een rol
hebben gespeeld. Wellicht waren de te hoog
aangeslagen verwachtingen omgeslagen in
diepe teleurstellingen.
Tijdens het bewind van de Larense eigenaren
moet er omstreeks 1930 een perceel ver
brand zijn. waarop inplant van Grove den
gevolgd was.
Dat zal dan ook wel de reden zijn dat er op 13
april 1934 op naam van A.C. van Ommen
van Guylik een brandverzekering werd
afgesloten bij de Onderlinge Bossenverzeke-
ringsmaatschappij. Deze verzekering,
uiteraard aangepast uitgebreid en aange
vuld, loopt door tot op de huidige dag.
Na 10 februari 1920 hebben de drie eigena
ren van Van Exter, Kever en Fernhout een
hypotheek op het goed genomen. Het bos
bleef daar onder kreunen tot 29 september
1937. Immers om de rente te kunnen
opbrengen vond jaarlijks een dunning van
Grove dennen plaats. Hoewel de firma Van
der Krol dat werk zeker met zorg zal hebben
uitgevoerd, kon toch door de jaarlijkse
regelmaat niet verhinderd worden dat het
bos holler en ijler werd. En omdat er tevens
geen geldmiddelen beschikbaar kwamen
voor onderhoud en vernieuwing, ging de
conditie van de opstand met rasse schreden
achteruit. De eigenaren voelden aan dat er
iets diende te gebeuren en lieten via het
makelaarskantoor J. van der Smit te
Hilversum het bos letterlijk aan de paal
slaan. Een groot wit bord van zeker twee bij
twee meter werd geplaatst bij de zuidoost
hoek. Het heeft daar maanden zo niet
enkele jaren gestaan met de kwellende
gedachte dat ‘men het aan de straatstenen

179
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niet kwijt kon’.
Uiteindelijk konden de weduwe van de heer
Groesbeek en de kinderen van de heer Van
Ommen van Guylik, te weten mevrouw
A.M.F. Groesbeek-Assenbroek, de heer ir
J.H. van Ommen van Guylik en mevrouw
J.H. Thomassen-van Ommen van Guylik
het bos op 29 september 1937 van de hand
doen voor ƒ 40.000,-. Schrijver dezes werd
de nieuwe eigenaar en aanvaardde het bos,
echter zonder overname van de hypotheek.

Het Derde Bos, 1937 - heden

Na een maand van bezinning werd er in het
noordoosten tussen de Grove dennen een
open plek gevuld met Amerikaanse eik,
beuk en berk en met gaas omgeven ter
bescherming tegen konijnenvraat. Het was
een eerste zwakke poging tot vernieuwing.
Dat loof diende enige kleur en variatie te
brengen in het eenzijdige dennenbos. Het
volgend jaar werd dit experiment nog twee
maal herhaald in het zuidwesten en het
middenwesten. Die oppervlakten waren
uiteraard klein, zo ongeveer één tot twee
aren. Vervolgens kwamen in dat jaar 1938
op enkele plaatsen in de slecht groeiende
eikenboomgaard kleine groepjes van
Japanse lariks, Fijnspar en Douglasspar, 5.
Het waren ontwikkelde boompjes uit een
kwekerij en zo ongeveer zeven jaar oud.
Hiermee hadden intussen twee nieuwe
soorten hun intrede gedaan: Lork en
Fijnspar.
Maar 1938 bracht nog iets heel anders.
Voorjaar en zomer verstreken met de
uitwerking van plannen voor de bouw van
een torenvormig onderkomen, de aanvraag
en verkrijging van de onontbeerlijke
vergunning van de gemeente Hilversum en
vervolgens de realisering in augustus en
september met de voltooiing in oktober7).
De architect was Jan Rebel uit Laren,
bekend door zijn villabouw door heel het
land. Aanvankelijk kon de toren als uitkijk
post dienst doen, maar met het klimmen der
jaren werd het gebouw (relatief) kleiner en
het omgevend en insluitend bos hoger. De
plaats was zorgvuldig gekozen en wel op een
heuvelruggetje met daarnaast een tamelijk
steile uitgestoven laagte, waarin een
‘kommetje’ van grondwater. Het niveauver
schil is ongeveer zeven meter. De feitelijke
bedoeling van de toren is opslagplaats van
bosmateriaal en dagverblijf. Met de verwer
king van handvormstenen, Slavonisch
eikehout en glas-in-lood van de Nijmeegse
glazenier Ben Hofstee (o.a. voorstellingen
van St.-Barbara en St.-Hubertus) is getracht
er iets aantrekkelijks van te maken. De
naam Wolfsdreuvik is niet zonder reden
gegeven. Want op de kaart van Perk slaat die
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aanduiding op het zuidelijk deel van het
gebied. Wolfsdreuvik betekent wolfsheu-
vel. Wolven kwamen er stellig voor tot diep
in de achttiende eeuw. Er bestaat een
legende, getiteld ‘de Wolvin in de Kerst
nacht’̂ , die op deze omgeving betrekking
moet hebben. Een op schapen beluste
wolvin liep in de val. Toen de verbolgen
herder op het punt stond haar dood te slaan,
drong ineens klokgelui tot hem door. De
man besefte dat het kerstnacht was en gaf
haar de vrijheid. De wolvin betoonde in een
latere ontmoeting haar dankbaarheid door
over de grond schuifelend naar de herder toe
te kruipen en verdween daarna voorgoed
met de hele meute uit het ruige gebied tot
opluchting van herders en schapen.
Voor 1938 was er toen genoeg tot stand
gekomen. Maar in 1939 werd het eerder
vermelde plasje grondwater uitgegraven en
vergroot tot een vijvertje van ongeveer 4 bij
30 m. Dit karwei werd geklaard door een
jongeman C. Jacobsen, die jarenlang met
het bos vergroeid zou raken.
Op advies van de heer J. van der Krol sr die,
zoals reeds gezegd, vanwege de jaarlijks
terugkerende dunning onder de vorige
eigenaren, het bos op zijn duimpje kende,
werd ing. W.C. Meyerink uit Doorn
aangetrokken, rentmeester van het landgoed
Sandenburg. Een betere raad had Van der
Krol niet kunnen geven. Want Meyerink
stelde een grondige restauratie voor. Deze
hield in een jaarlijkse aanpak van ongeveer 3
ha.
Op een perceel van dergelijke omvang ging
tweederde van het Grove dennenbestand
tegen de vlakte. De overgebleven, door
gaans rechte stammen vormden een door
zichtig scherm waaronder eerst grondbewer
king toepassing vond. Met de schop werden
in rechte stroken plaggen gestoken en tot
rillen of dijkjes opgetast. In de vrijgekomen
grond kon nu op onderlinge afstand van
ongeveer 1.50 m het doorgaans driejarig
plantsoen worden uitgezet. Aanvankelijk
werden de toegepaste soorten groepsgewijs
gemengd in de vorm van halve manen met
een oppervlakte van 100 m2 en meer. De
toegepaste soorten waren Douglas, Japanse
lariks, Sitkaspar, Corsicaanse den, Pinus

strobus of Weymouthden en enkele soorten
zilverspar. Daartussen doorverschenen
loofboompjes, zoals Amerikaanse vogel
kers, Tamme kastanje en Lijsterbes. Deze
laatste dienden de reeën van het naaldhout
weg te houden. Het loof was doorgaans
tweejarig. Het veertigjarig scherm bevatte
naast Grove den ook een aantal Oostenrijkse
dennen met aan de noordzijde een groep van
even oude Douglassparren. Deze eerste
‘hervorming’ vond plaats in 2 en was op 9
mei 1940 gereed gekomen. Ter wering van
konijnen was het ganse vak omgaasd. In
1941 werd Tsuga heterophylla, Hemlockspar
nog toegevoegd.
Het loofhout moest jaarlijks of tweejaarlijks
worden ingekort omdat het anders het
naaldhout te zeer zou verdringen. Vooral
was dat het geval met de Vogelkers, die
nergens op het hele terrein stond, maar voor
humusvorming, volgens de toen geldende
opvatting in de bosbouw, met duizenden
stuks door mij is aangevoerd.
Deze bovengeschetste opzet was sterk
afwijkend van de toen algemeen gebruikelij
ke. Het ging er om in groepsverband een
menging tot stand te brengen onder een
scherm van gespaarde bomen, terwijl in die
tijd nog doorgaans kaalslag werd toegepast,
dat wil zeggen alles kappen en opnieuw
beginnen. Aan de heer J. van der Krol sr is
dus indirect het herstel te danken.
Meyerink heeft het project tot in 1946
begeleid. Aan de overheersende positie van
de Grove den kwam daardoor een einde.
Daarnaast was er nog een ander, die zonder
het te weten grote invloed op deze gang van
zaken heeft gehad, mr P.G. van Tienhoven,
destijds voorzitter van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Neder
land. Deze had het mengschema reeds enige
jaren tevoren toegepast, onder andere in de
wildbaan, gelegen langs de ‘Lange Juffer’ in
de bossen van Hagenau bij Dieren. Hij had
daarbij gebruik gemaakt van Abies nord-
manniana (Kaukasische zilverspar), A. alba
(Middeneuropese zilverspar) en A. grandis
(Amerikaanse zilverspar). Deze aanleg
betekende een bron van inspiratie voor ons
bos.
Herhaald bezoek aan het Nationaal Park de
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Veluwezoom, excursies, uitgaande van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereni
ging, en vooral ook het samen met de heer
Jacobsen volgen van avondcursussen bij de
Nederlandse Heidemaatschappij in Hilver
sum heeft veel kennis en nieuwe inzichten
opgeleverd.
In het volgend jaar 1941, volgde de omvor
ming van weer ongeveer drie hectaren bos in
het vak 9. Thans waren de hoofdsoorten
Douglas, Lariks, Sitka, Fijnspar, Corsi-
caanse den, Abies grandis en Tsuga heterop-
hylla. Bij deze laatste soort is het nog steeds
niet zeker of die keuze juist is geweest,
omdat vroegtijdig optreden van wortelrot
wel eens dodelijk zou kunnen zijn.
Wellicht is het hier de plaats eens te vermel
den wat zulk een oppervlakte kon opslok
ken: 8.000 driejarige Douglas, 4.000
driejarige Japanse lariks, 3.000 driejarige
Tsuga heterophylla, 3.000 driejarige Sitkas-
par, 500 driejarige Fijnspar, 1.000 tweejarige
Corsicaanse den, 100 tweejarige Abies
grandis en als loofhoutvulling voor humus-
vorming 3.000 tweejarige Witte els, 500
tweejarige Krenteboompjes, 3.000 tweeja
rige Lijsterbes, 500 eenjarige vlierstekken,
3.000 tweejarige Amerikaanse vogelkers en
3.000 tweejarige Robineapseudo acacia. Het

naaldhout is nog deels terug te vinden, maar
van het loofhout resten alleen nog Krente
boompjes, Lijsterbessen en natuurlijk volop
de explosieve Prunus serotina, de Ameri
kaanse vogelkers. Het loof had vooral een
tijdelijke functie en moest steeds wijken
wanneer het dreigde het naaldhout te
overgroeien. Dit alles was wederom onder
scherm uitgeplant nu niet meer in halve
maanvormen maar in vierkanten of recht
hoeken van ongeveer 20 bij 20 m.
De leverancier was steeds en diep tot in de
jaren zeventig de firma W.C. Dictus in
Zundert.
Ondanks de oorlog ging de ‘hervorming’ de
volgende jaren gewoon door, maar het
bevrijdingsjaar bracht alleen de ontkieming
van in oktober 1944 gezaaide eikels. Verder
viel er in dat bewogen jaar niets te verwach
ten, 10.
In 1946 kon de draad weer worden opgeno
men. Tevens begon het herstel van de
schade, ontstaan door de willekeurige
houtkap voor kachels en fornuizen door een
menigte Hilversummers vooral tussen
januari en juni 1945. Het noord- en midde
noosten van het bos had daar sterk onder
geleden en daarbij veel Grove dennen en
nagenoeg de hele eikenrand verloren.
Het vak 11 kon op de gebruikelijke wijze
worden bewerkt en gelukkig was het zelfs
nog mogelijk een scherm van Grove den te
behouden. Dat laatste bleek achteraf van
bijzonder groot belang te zijn. Want deze
overstaanders strooiden zo rijkelijk zaad,
dat het talrijke kroost in staat bleek het
plantsoen van Larixen, Douglassen en
Fijnsparren bijna geheel te verdringen.
Aldus ontstond per ongeluk een nieuw bos
van Grove dennen van uitstekende kwaliteit.
Immers schermbomen zijn doorgaans
elite-exemplaren. Bovendien bleek nu voor
het eerst in het bos natuurlijke verjonging
goed te kunnen slagen. Maar in 1946/47 was
dat nog niet duidelijk waarneembaar. Dat
kwam pas later aan het licht en daardoor zou
de zienswijze over bosvernieuwing totaal
veranderen.
In 1950 was het grote werk nagenoeg
volbracht en de schade van de hongerwinter
hersteld. Maar inmiddels moest, zoals voor
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de hand lag, het onderhoud beginnen. Want
de bomen en boompjes stonden weldra zo
dicht als ‘haren op een hond'. Het toen nog
lichte dunningswerk was rendabel, daar de
boeren veel geriefhout konden gebruiken in
de vorm van staken, slieten en palen voor
afzettingen. Thans is daar vooral in het
westen danig de klad in gekomen door
toepassing van duurzame materialen, zoals
beton. Aldus bleef bij latere dunningen veel
hout achter, uitstekend voor het bos maar
schadelijk voor de beurs.
Naast het dunnen dienden ook steeds gaten
te worden gevuld, ontstaan door storm,
ziekte of bliksem.
Wat storm betreft, midden in de zomer van
1951 scheurde een zware orkaan een
bijzonder dikke arm uit onze dikste boom,
een eik aan de westgrens. De ontstane holte
werd door een aannemer gevuld met tras en
beton, met de hoop dat de boom zelf de
wonden zou overgroeien. Hoewel de eik erg
zijn best deed, slaagde hij daar niet in.

Bovendien sijpelde regenwater aan de
bovenzijde binnen en onderaan er weer uit.
Straks is te lezen wat er verder gebeurde.
In 1955 manifesteerde zich een sterfte in het
middengedeelte van de Oostenrijkse
dennen, 1. Mogelijk was het aantasting door
Honingzwam. Dat proces was overigens
reeds begonnen in de winter van 1944-45.
Het getroffen stuk werd ruim afgemeten,
opgeruimd en na grondbewerking met
Tsuga en Picea omorika, Servische spar
ingevuld. Daarmee bleek dit gevaar voorlo
pig bezworen.
Direct daarop in 1956 volgde nieuw onheil,
gebracht door een spreidbliksem in het
Douglasbos, 4. Acht reuzen kregen in één
slag bruine toppen. De middelste stam
vertoonde een kurketrekker. een spiraal van
boven naar beneden. Na de kap werd het gat
met Tsuga’s gevuld, maar niet omgaasd. Op
deze omissie volgde onmiddellijk een zware
straf: konijnenvraat. In 1957 nieuwe Tsuga’s
geplant en nu wel met gaas. Overigens was
dat jaar ook de myxomatose vanuit Frankrijk
verbreid. Dus het konijnengevaar werd toch
al ingeperkt.
Intussen verliep in de loop der jaren zestig de
dunning niet naar wens. Immers Jacobsen
had zo zijn eigen gedachte hierover. Zo was
hij bij sterke dunning bevreesd voor storm
schade, sneeuwval en ijzel. Hij pleitte dus
voor een gesloten bestand. Het is achteraf de
vraag of hij ongelijk had. Immers in maart
1985 vingen mijn oren een uitspraak van ing.
L.A.S. Klingen op: kijk de eerste dertig jaar
niet om naar een nieuw aangelegd bos. Laat
de bomen eerst onderling maar uitvechten,
wie het uiteindelijk zal winnen. Maar deze
stelling heeft bij ons niet kunnen gelden, al
was het alleen al omdat die te laat gehoord
werd.
Na sinds 1939 het wel en wee van ‘zijn’ bos te
hebben meegemaakt vertrok Jacobsen per 1
januari 1970. Overigens had hij steeds
nevenwerkzaamheden gehad, omdat 40 ha
bos nu eenmaal niet voldoende is om één
werknemer een dagtaak te bezorgen. Zijn
rol werd overgenomen door de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij, die tevens
een rentmeesterfunctie ging uitoefenen. De
achterstand in dunning werd nu ineens als
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bijzonder ernstig gezien. ‘Het toekomstige
goede bos, recht van lijf en leden is al
aanwezig, maar het moet alleen nog worden
uitgepeld.’ Welnu dat uitpeilen duurde drie
jaar en vergde aanzienlijke bedragen. Het
waren geen bijzonder rendabele dunningen.
Opnieuw bleef veel dunningshout in het bos
achter, hetgeen voor de grond bijzonder
goed was. In het voorjaar 1972 was het zware
offer volbracht. Juist op tijd, want in
november van dat jaar brak de eerste
geweldige storm los, die ook bij ons zijn
sporen naliet. Ondanks of dankzij de zware
dunningen van 1970-1972 heeft het bos deze
aanval goed doorstaan. Een nieuwe orkaan
kwam al tegen Pasen 1973. Wederom
schade: afknappen en omwaaien, maar toch
tamelijk beperkt. Wel was in een diepe
laagte, door uitstuiving ontstaan, al het
geboomte als lucifers over elkaar heen
gewerveld, 12. Aan werk geen gebrek!

Het Vierde Bos, 1973 - heden

Alle in 1972 en 1973 ontstane gaten, bressen
en stormvlakten dienden in korte tijd weer
ingevuld te worden. Deze nieuwe aanplant
noemen wij het vierde bos.
Langzamerhand bleek het noodzakelijk drie
percelen bos, die wegens hun vitaliteit en
kwaliteit sinds 1939 ontzien waren, nu toch
onder handen te nemen.
Allereerst in 1975 een centraal gelegen
terrein met in hoofdzaak Grove den van
omstreeks 1900 en een onderzaai van
Amerikaanse eik uit 1943/44 met enkele
tussentijdse invullingen van Douglassparren.
De kap in de Grove den had al eerder plaats
moeten vinden, maar was door de stormen
vertraagd. Er was al genoeg hout op de
markt gekomen zodat er beter even gewacht
kon worden tot de prijzen wat waren
aangetrokken. De dennen waren, zoals dat
heette, op retour. Inderdaad kwam er nog
wat sterfte voor en de stormen hadden er nu
verder in huisgehouden. Op ongeveer 90
bomen na werden ze geveld. De Ameri
kaanse eiken, nu vrijgesteld, bleven krom,
gebogen en slap achter. Maar na enige jaren
richtten ze zich op. Ondertussen waren er
enkele open plekken ontstaan, die met een

Fijns par (Picea abies)
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aantal Kerstsparren uit eigen kweek werden
gevuld. Na enige tijd ontstond er tevens
opslag van de gespaarde Grove dennen, 13.
Het vak 2 was in de loop der jaren deels door
Prunus overwoekerd en bevatte nog maar
weinig goede Grove den. Op enkele na
werden ze verwijderd. Maar de overgeble
vene waren genoeg in aantal om voor
bezaaiing te kunnen zorgen. Uiteraard eerst
grondbewerking met de bosploeg en daarna
het gebied met gaas omgeven. Dit gebeurde
in 1977. De twee volgende jaren brachten
een menging met inwaaiend zaad van het
omringend geboomte: Grove den, Lariks,
Douglas, Chamaecyparis en berk. Maar
waar de natuur spaarzaam te werk ging,
vond aanvulling plaats met boompjes van
elders binnen het bos, waarbij vooral veel
Tsuga. Voorlopig moest er jaarlijks worden
ingeboet, maar in 1985 mag het opkomend
bos ais geslaagd worden beschouwd.
Hetzelfde gebeurde in vak 1. Het oude bos
van Oostenrijkse dennen was daar verder op
retour na aantasting door de stormen van
1972 en 1973 en mogelijk,als gevolg van
verzwakking door Honingzwam. Ongeveer
zestien oude exemplaren bleven gespaard
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mede met het oog op bezaaiing. Er ontkiem
den wel jonge Oostenrijkertjes. maar niet
voldoende om van een nieuw bos van
Oostenrijkers te kunnen spreken. Toch zal
ook daar een goed bos ontstaan door
toedoen van de omringende bomen. Het
inwaaiende zaad van de Lariksen aan de
westzijde bleef grotendeels steken tegen de
opgetaste wal van takken van het gesneuveld
geboomte. Aldus in het westelijk deel vooral
jonge Lariksen aan de oostzijde veel meer
Grove den.
Een jaar eerder in 1976 was de vernieuwing
begonnen van het ruim negentigjarige
Douglasbos, 4. De aanleiding was de
verwachting van een goed zaadjaar, gezien
de vele kegels, die hoog bij de toppen
hingen. Een rechthoekig stuk binnenin werd
met de bosploeg bewerkt en omgaasd. Het
resultaat was verbluffend. Maar wel bleek
dat de verdere groei ietwat belemmerd werd
door het tamelijk dichte kronenscherm van
de moederbomen. Daarom werd daar in
1977 gedund. Verder viel het besluit nu maar
het totale perceel te bewerken en te omga-
zen. Maar er kwamen voorlopig geen rijke
zaadjaren voor de Douglas meer. Daardoor
konden andere omringende boomsoorten
hun kans waarnemen. Zo ontstaat er geen
nieuw zuiver Douglasbos, maar een menging
met in hoofdzaak Lariks, Grove den en berk.
Natuurlijke verjonging is vaak een kansspel.
Men krijgt doorgaans niet wat men ver
wacht, maar daarvoor in de plaats een
menging, hetgeen in feite boeiender is. Na
negentien jaren in het kurkdroge weekend
van 3 tot 4 juni 1978 brak er weer eens brand
uit, louter moedwil en vandalisme. De
schade viel wel mee, maar dagenlange
naverzorging en controle waren dringend
noodzakelijk. De getroffen plaatsen waren
te vinden in het zuiden van vak 14, 5 en
verder verspreid door 15. Voorzover nodig
volgde herinplant in 1979, 1980 en 1981 met
Fijnspar uit de eigen kwekerij en plantmate-
riaal, vooral Tsuga, van elders uit het bos.
Intussen had in 1981 een buizerdpaar van het
Douglasbos bezit genomen. Het nestelde in
een vork van een niet al te fraaie Douglas. In
1982 volgde een herhaling op dezelfde plek.
Bij de noodzakelijke dunning in 1983

Oostenrijkse den (Pinus nigra var. nigraj .
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terwille van de jonge opslag, werd de boom
gespaard, maar het nest bleef verlaten. Wel
koos een havik zich een nestruimte in de top
van een andere Douglas, 4.
Het jaar daarop, 1984, trok de havik meer in
de richting van de toren en vestigde zich in
de kroon van een Japanse lariks, 16. Ook
daar keerde hij na het geslaagde broedsel
niet terug maar verborg zich in 1985 in een
complex met hoge Tsuga’s, waar met succes
gebroed werd, 9.

In 1983 en 1984 vonden werkzaamheden
plaats, die de moeite van het vermelden
waard zijn. Het in verval geraakte kwekerij-
tje werd geëgaliseerd en tot ree- en speel
weide omgebouwd. Zo ontstond een nieuw
stukje landschapsschoon, waarbij de
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omgrenzende bomen een grote rol spelen,
17.
Binnen het kader der Stichting Boswerk
konden laanbomen worden opgesnoeid:
eiken, beuken, Amerikaanse eiken. Ook de
grenseiken langs de Hollandse Sloot kregen
een opknapbeurt, 18. De zogenaamde holle
eik van omstreeks 1840 en een grote
Amerikaanse eik bij het Douglasperceel
moesten van een betere en vlottere wateraf
voer voorzien worden, 19,20. Het bestrijken
met boombalsem diende bij beide bomen
schimmelvorming tegen te gaan. Het
verwijderen van tras en beton was al een
paar jaar eerder gebeurd. Een aantal
modderachtige plekken in de hoofdlaan
werden uitgegraven en vervolgens gevuld en
aangeplet met leemgrond uit de omgeving
van Rhenen. Het ging om een hoeveelheid
van 18 m’.

En nu verder

In het begin der jaren tachtig ontstond er
binnen de nog jonge bosbouwwetenschap
een nieuwe theorie: het systeem der toe-
komstbomen. De eerste kennismaking
daarmee vond plaats in 1982 en in december
1983 werd ook het Smithuyserbos erbij
betrokken. Het streven is rechte gezonde
bomen aan te wijzen en vrij te stellen en ze
daarmee de kans te geven tot diep in de een
en twintigste eeuw door te groeien. Het
verwijderen van concurrerende exemplaren
is nodig om een goede kroonvorming bij de
elitebomen mogelijk te maken, waardoor
hun diktegroei gestimuleerd wordt. Boven
dien kunnen in de vrijgekomen ruimte rond
de toekomstboom zaailingen ontstaan, die
een onderetage vormen. Naast de uitgeko
zen bomen met hun open ruimten blijft op de
rest van de bosopstand het normale beheer
met de regelmatige verzorging van toepas
sing. Ing. L.A.S. Klingen, de promotor van
dit nieuwe ‘bosevangelie’, zocht in 1984-85
in de westelijke helft van het bos ongeveer
1150 bomen uit in de leeftijd van om en nabij
veertig jaren. Deze Inlandse eiken, Ameri
kaanse eiken, Douglassparren, Japanse
lariksen, Fijnsparren, Sitkasparren, Ameri
kaanse zilversparren, Tsuga’s, Grove

dennen en Corsicaanse dennen worden dus
geacht door te leven tot zij tachtig tot
negentig jaar oud zullen zijn, maar de
inlandse eiken met hun langere omlooptijd,
moeten toch wel tot 2100 het leven trachten
te rekken.
Het volgen van deze zienswijze betekent dat
kaalkap taboe is en dat de ontwikkeling
meer gaat in de richting van het plenterbos
(een bos dat zoveel mogelijk leeftijden
herbergt en waar steeds geveld en geboren
wordt).
Voorts moeten twee taken in acht worden
genomen. Allereerst de prunusbestrijding
door voorlopig jaarlijks te knippen, maar
geenszins uit te roeien. Dat snoeien is nodig
om besvorming te voorkomen. De Prunus of
Vogelkers biedt echter wel voordelen:
bosbrandvertragend, beschutting voor wild
en vogels en dan nog altijd, niet te vergeten,
humusvormend, maar biedt ook voor
Lijsterbessen, Krenteboompjes en Vuilbo
men bescherming tegen reewild.
Vervolgens steeds tijdig vullen van openge
vallen plaatsen van enige omvang en met
voldoende lichtinval. Niet al het loof- en
naaldhout, dat daar terechtkomt, behoeft op
den duur door te dringen in het kronendak.
Zij die in de loop der jaren achterblijven,
vervullen nog altijd een belangrijke rol in de
onderlaag. Maar ook kunnen dergelijke
plekken uiteindelijk tot kernen uitgroeien in
een ijler wordende omgeving.
Exoten die zich hebben weten aan te passen
aan klimaat en bodem dienen burgerrecht te
krijgen. Dat aanpassen uit zich niet alleen in
een gezonde groei, maar ook in de natuur
lijke verjonging. Deze zienswijze vindt
tevens haar afspiegeling in de keuze van de
toekomstbomen.
Wel is het goed dat in de komende decennia
een lichte verschuiving zal plaatsvinden van
naaldhout naar loofhout en dat daarnaast
vooral de Inlandse eik en de Douglas in
aantal zullen toenemen. Het beheer van dit
bos stoelt op een driepoot: natuur en
landschap met zorg voor flora en fauna,
houtproduktie en passieve recreatie (wande
len, fietsen).
Sinds maart 1969 valt het terrein onder de
Natuurschoonwet en is het met in achtne-
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ming van de gebruikelijke voorwaarden
voor het publiek opengesteld met uitzonde
ring van een beperkt gebied rond de toren.
De houtproduktie mag geenszins verwaar
loosd worden. Nederland voorziet thans
voor 8% zelf in zijn eigen behoefte aan hout.
De rest moet worden ingevoerd, terwijl de
wereldproduktie gestaag afneemt. Daarom
het streven dat tegen het midden van de
eenentwintigste eeuw de eigen voorziening
tot 25% zal zijn opgelopen.
De luchtverontreiniging is onmiskenbaar.
De grond wordt van bovenaf bemest, onder
andere met stikstof. Waarschijnlijk danken
wij daaraan de explosie van het lieftallige
plantje de Rankende helmbloem (Corydalis
claviculata). Verder treedt er zo nu en dan
naalduitval op bij Douglas, Tsuga en
abiessoorten. Het gevaar in onze regio ligt
niet alleen bij auto's en chemie, maar vooral
ook bij de bioindustrieën. Het is te wensen
dat een komende mestwet de dreiging zal
beperken.
Dit betrekkelijk kleine bos dient kleinschalig
beheerd te worden, hetgeen bij grotere
bossen onmogelijk is. Zo zal gelet moeten
worden op een gunstige ontwikkeling van de
vegetatie van hulst, Krenteboompjes,
Vuilboom en Lijsterbes. Tijdige omgazing
kan hierbij uitkomst bieden. Deze zorg en
toewijding is misschien het beste te waarbor
gen bij particulier beheer.
Intussen gaat het jaarlijks werk gewoon
door. Zo is besloten de ongeveer zestig
90-jarige Oostenrijkse dennen in vak 3b te
onderplanten met beuken, Zilversparren,
Douglassen, Tsuga’s en Taxussen. In het
voorjaar van 1986 zal dit project wel voltooid
zijn. Op die manier kan daar een onderlaag
ontstaan in combinatie met de ruim veertig
boompjes, die daar reeds door moeder
natuur geplant zijn. De oude dennen blijven
echter hun voorrang behouden. Ze gaan dus
niet sneuvelen om de onderlaag in de
toekomst meer kans te bieden. Alleen bij
ziekte en sterfte van de grijsaards mogen de
jongeren aan hun trekken komen. Maar het
is best mogelijk dat sommige Oostenrijkers
in staat zijn de 150 jaar te halen en die kans
mag hun niet onthouden worden.

pap

Grove den
(Pinus sylvestris)

Samenvatting
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iv:

De oudste bomen, Inlandse eiken, maken
als spaartelgen deel uit van de westelijke
grenswal, zeker teruggaande tot de tijd van
Pieter Johannes Smithuysen omstreeks
1839. De holle eik is het meest spectaculair.
Mogelijk stamt ook het eikehout en eikehak-
hout in 5 oorspronkelijk uit de tijd van Pieter
Jan. Van het eerste naaldhout is niets over,
omdat het kort na 1890 werd geveld. Het
Van den Wall Bake-bos kwam er beter van
af: Douglassen, beuken, laan- en grensbo-
men, Grove en Oostenrijkse dennen, de
Sitka-rij langs de weide en enige berken
langs de lanen.
Met de hervorming van 1940-1950 werd op
dat zogenaamde tweede bos voortgebouwd
onder toevoeging van vele nieuwe soorten.
De stormen van 1972-1973 sloegen natuurlijk
bressen en de herinplant noemen wij het
vierde bos.
Vanaf 1976 wordt er geen plantmateriaal
meer van buitenaf aangevoerd, want de
bomen uit het derde bos (1940-1950) kunnen
nu zelf voor de voortplanting zorgen. Op
dertig tot veertigjarige leeftijd kunnen zij
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jaren beleven met veel kegelvorming en dus
veel zaad.
Van deze mogelijkheid is geprofiteerd op
twee plaatsen, 1 en 2, die tot dan toe aan de
herinrichting waren ontkomen. Het streven
is aan dergelijke bezaaiing in de toekomst de
voorkeur te geven. Wanneer er alsnog
geplant moet worden, zoals bij inboeting,
wordt alleen gebruik gemaakt van plantjes
die elders in het bos door natuurlijke
bezaaiing ontstaan zijn.
Het opsnoeien en vrijstellen van toekomst-
bomen levert een soort uitpeleffect op en
geeft bovendien een impuls aan de natuur
lijke verjonging.
Veel aandacht moet besteed worden aan
flora en fauna, steeds aan verandering
onderhevig en helaas aan vermindering. Zo
missen wij sinds enige jaren de Hanekammen
en bij de vogels laat de Gekraagde roodstaart
steeds meer verstek gaan. De mossenvariatie
is tamelijk groot en de import van Dalkruid
en Salomonszegel op een daartoe geëigend
hoogveenplekje mag als geslaagd gezien
worden.
Het noordelijk en zuidelijk deel van het bos
zijn ieder afzonderlijk aan een vogelcontrö-
leur toevertrouwd. Tezamen waken zij over
ruim vijftig nestkastjes die doorgaans voor
de helft bewoond worden9*.
Bij een tiental kasten worden proeven
genomen met zinken manchetten rond de
stam om rovers als wezels en eekhoorns af te
weren. Zulk een boom ziet er dan uit als een
‘object’ uit onze dagen, een stukje ‘land-art’.
Heel geleidelijk gaande in de richting van
iets minder naald en wat meer loof zullen
variatie en evenwicht een basis vormen voor
bestendigheid en continuïteit. Het bos kent
geen achterstand van werkzaamheden. Het
staat gereed om de uiteraard onzekere
toekomst tegemoet te gaan. Wij weten niet
wat ons te wachten staat aan stormen,
branden, ziekten, verontreinigingen,
snelwegen en een onpeilbare houtmarkt
tegen het midden van de eenentwintigste
eeuwlu).
De mens wikt, God beschikt.
Het bos dient als een bijou beheerd,
verzorgd en gekoesterd te worden tot in
lengte van dagen.

NOTEN

1) Die mening wordt ondersteund door de vondst
uit de jaren zestig van twee aaneenpassende
scherven van een wit gres kruikje van omstreeks
1600 uit Raeren. Deze fragmenten zijn bij
spitwerk gevonden in een ruigte met pijpe-
strootje, omgeven door een ovale omwalling,
waarvan nog niet zeker is of hier sprake is van
een natuurformatie of een versterking door
mensenhand opgeworpen. Dit boeiend plekje
ligt op enige tientallen meters van de zoge
naamde Hessenweg 21. In het museum Boymans
van Beuningen te Rotterdam bevindt zich een
compleet gerestaureerd exemplaar uit 1601. Het
werd met eenzelfde tweede kruikje gevonden in
een beerput in de Derde Nieuwsteeg te Delft
omstreeks 1970. Beide zijn gesigneerd Fass
Mennicken (werkplaats Mennicken in Raeren).
Het kruikje in Boymans maakt deel uit van de
collectie van Van Beuningen-de Vriese.

2) Proces verbaal verkoop Heidegrond 10
november 1837 (Gemeentearchief Hilversum).

3) De heer mr H.F. Blaisse te Amerongen,
achterkleinzoon van Pieter Johannes Smithuy-
sen, verschafte gegevens over zijn overgrootva
der en zijn grootvader, waarvoor hem veel dank
verschuldigd is.
MevrouwC.M. Abrahamse, gemeentearchivaris
van Hilversum, gaf inzage in een aantal
documenten: Het Proces verbaal verkoop
Heidegrond 10 november 1837, de bijbehorende
figuratieve kaart der Kavelingen, het koopcon
tract van P.J. Smithuysen 19 januari 1838. Voor
deze spontane medewerking, waardoor de rij
van eigenaren werd aangevuld, ben ik haar
bijzonder dankbaar.

4) Zij zijn te vinden langs de westgrens. Onderzoek
met de aanwasboor door ing. L.A.S. Klingen op
24 oktober 1985 wees een leeftijd aan van
ongeveer 150jaar.

5) Onderzoek met de aanwasboor op 24 oktober
1985 wederom door Klingen wees op een
ouderdom van ongeveer 90 jaren van de eiken
langs de Hollandse Sloot.

6) Clara Peggy was een dochter van Elisabeth van
den Wall Bake, een oudere zuster van Hugo
Laurens Adriaan en Hendrik Joan van de Poll.

7) De vergunning bood tevens de mogelijkheid tot
het bouwen van twee villa's. Terwille van bos en
natuur is dat plan niet tot uitvoering gekomen.

8) H. de Weerd, De Wolvin in de Kerstnacht
(wasmeertjes bij Hilversum), Gooise Legenden,
Hilversum, 1960, pp.30-34.

9) Beide heren zijn lid van de vogelwerkgroep het
Gooi en omstreken. Het streven is van het bos
een zogenaamd vrij vogelreservaat te maken en
met het broedseizoen rekening te houden, dit in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van vogels.

10) Tegen het einde der jaren zestig en het begin der
jaren zeventig dreigde de aanleg van een nieuwe
snelweg van Haarlem, aansluitend en kruisend
op de snelweg Hilversum-Utrecht en gaande
door het Goois Natuurreservaat, het Smithuy-
serbos, de Maartensdijkse bossen, de Vuursche
bossen en verder in de richting van Oss.
Vooralsnog is dit onzalige plan opzijgeschoven.
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Literatuur

Boekbespreking

Handel en wandel in de dertiende eeuw. Teksten van
een symposium, gehouden in 1984 onder auspiciën
van de Stichting Comité Oud Muiderberg. Uitg. De
Bataafsche Leeuw 1986. 139 blz. Geïllustreerd. Prijs
ƒ39,50.
Het verslagboek van het op 19 en 20 oktober 1984 te
Muiderberg gehouden symposium is onlangs
uitgekomen. Hierin worden door deskundigen
leven, wonen en werken in Holland aan het einde van
de dertiende eeuw belicht. Er zijn toen negen
inleidingen gehouden. In de hier aangekondigde
uitgave worden ze ons voorgelegd, na uitbreiding
met een uitvoerig notenapparaat.
Belangrijke bijdragen handelen over reizen en
financiën. Andere bespreken scheepvaart, de
kroniekschrijver Melis Stoke, edelvrouwen,
medische kennis en een toneelstuk. Dit alles aan de
hand van veelal schaarse gegevens.
Muiderberg is verknocht aan de dertiende eeuw, die
van Floris V. Men weet dat we over een zeer
beperkte hoeveelheid gegevens beschikken voor die
tijd. Des te meer verdient het comité lof voor het
streven om steeds meer over die periode aan het licht
te brengen en in leesbare bundels vast te leggen.
De nieuwe uitgave is bijzonder fraai. Zij is de derde
in de reeks bijeengebrachte symposium-inleidingen,
vergeleken met beide voorgaande haast luxueus
uitgegeven. Men zie bijvoorbeeld de bijdrage van dr
D. Ellemers en de daarbij (naar munten en zegels)
gevoegde reeks afbeeldingen van scheepstypen uit de
13e en 14e eeuwen. Wij zien met belangstelling uit
naar volgende symposia. De reeks is nu al een
bijzondere, zeker wanneer we bedenken dat een
kleine dorpsgemeenschap in staat bleek een hoog
niveau te bereiken dat grote waardering verdient.

A.C.J. de Vrankrijker

Gooise Verhalen. Een bonte verzameling over ‘het
lieve leven’ in Het Gooi. Uitgeverij Michon, Bussum
1986. 158 blz. Geïllustreerd. Prijs ƒ24,50.
Ergens in het jaar 1985 riep de redactie van het
dagblad De Gooi- en Eemlander lezers en lezeressen
op de pen ter hand te nemen. Zij vroeg verhalen uit
de oude tijd omtrent ‘het lieve leven’ in het Gooi. De
oproep droeg de titel ‘Het Gooi schrijft zijn eigen
geschiedenis’.
Er is royaal op ingegaan. Naar Verluidt kreeg de jury
niet minder dan 250 inzendingen ter beoordeling.

Hiervan zijn er nu 45 in een bundel opgenomen. Er
tussendoor treft men lardering met reproducties van
oude foto’s uit de verschillende Gooise gemeenten.
De verhalen en vertellinkjes (sommige minder dan
een pagina, andere tot vier bladzijden groot) laten
zich plezierig lezen. Ze handelen over een dorpsfi-
guur, een beeld uit de kindertijd, de voormalige
Bonte dinsdagavondtrein, de Gooise moordenaar,
een arts, enzovoort. Samenvatten van de inhoud is
niet mogelijk. Tenzij we mogen zeggen: het gaat hier
om meest goed vertelde belevenisjes uit vroeger tijd.
En daar was het om te doen. Met elkaar leveren de
stukjes een gevarieerd beeld uit het verleden. Het
dagblad mag van mij best nog eens zo’n bundel doen
samenstellen.

A.C.J. de Vrankrijker

De Hervormde Gemeente “De Goede Herder”
te Huizen

Een beknopt historisch overzicht van de ontwikke
ling van “Hervormde Evangelisatie” tot “Deelge
meente”, door drs H.J. van Schalkwijk. Huizen,
1985. Uitgeverij Terra in Gorssel. Prijs ƒ 19,—.

De hertog van Baeza, na de laatste wereldoorlog
Spaans gezant in Nederland, heeft destijds een
boekje geschreven waarin hij zijn kijk op de aard van
ons volk geeft. Hij vindt dat de Nederlanders nog
steeds in een spanningsveld tussen twee polen leven:
aan de ene kant de calvinistische zuurdesem hunner
voorvaderen, aan de andere de libertijnse neiging
waarvan een schilder als bij voorbeeld Jan Steen
bepaalde uitingen liet zien.
Indien er in Baeza’s stelling enige waarheid schuilt
dan wordt althans het eerste stuk ervan gestaafd door
wat zich na de oorlog in de Hervormde Gemeente in
Huizen heeft afgespeeld. In die gemeente werd en
wordt de harde kern gevormd door leden van de
Gereformeerde Bond. Een grote groep gemeentele
den, later bij gebrek aan een betere benaming “mid-
den-orthodoxe” genoemd, vond daardoor steeds
minder ruimte voor de door haar voorgestane veran
deringen in de aard van prediking en in de vorm van
liturgie. De relatief kleine groep vrijzinnig hervorm
den ter andere zijde van de middengroep had in de
plaatselijke afdeling van de Nederlandse Protestan
tenbond al een oplossing gevonden voor haar speci
fieke problemen.
Het is een lang en niet makkelijk verhaal voor wie
niet goed thuis is in de kerkorde van de Nederlands
Hervormde Kerk. De middengroep ging, na jaren
van vergeefs praten, over tot het stichten van de Her
vormde Evangelisatie. Via een periode van “Noodge-
meente" en van “Buitengewone wijkgemeente in
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wording” ontwikkelde de groep zich tot “Deelge
meente” en is nu, met een eigen kerkgebouw en de
toegevoegde naam “De Goede Herder” -  ter onder
scheiding van de plaatselijke hervormde gemeente-
een zelfstandige gemeente binnen de Hervormde
Kerk, met alle rechten en plichten van een “gewone”
gemeente.
Drs van Schalkwijk doet dit verhaal in heldere
bewoordingen en “sine ira et studio”. Het is indruk
wekkend wat er door die middengroep tot stand
gebracht is en de lezer is natuurlijk geneigd zich af te
vragen of de calvinistische zuurdesem dit conflict niet
onnodig heeft toegespitst. Daarom is het goed dat de
schrijver ook de andere kant doet horen. En dan
komt meteen de vraag naar voren in welke mate het
conflict bepaald werd door een te snelle import van
bewoners in een kern van oude autochtone bevol
king.
Ook de Centrale Kerkeraad van Huizen, gedomi
neerd door de Gereformeerde Bond, stelde zich die
vraag. Komt onze afwijzing van het standpunt van
anderen voort uit verabsolutering van eigen stand
punt? Behoort dit nog tot het “achterlijke” van Hui
zen, is het een overblijfsel van een eeuwenlange afge
slotenheid van een vissersdorp, een kramp van de
autochtone bevolking die zich tegen alles wat nieuw is
verzet?
Het antwoord dat de Kerkeraad geeft is duidelijk,
maar men kan niet anders dan respect hebben voor
een zo sterk beleefde verantwoordelijkheid, al zullen
velen tegenwoordig die niet meer kunnen begrijpen.

M.W. Jolles

Uit de tijdschriften

Zoals aangekondigd in de laatste aflevering van de
vorige jaargang zal deze rubriek in wat veranderde
vorm worden voortgezet.
Bij de tijdschriften is het moeilijk gebleken in een
kwartaalsuitgave actueel te zijn. Daarom zal in het
vervolg slechts aan een beperkt aantal landelijke
periodieken aandacht besteed worden, teneinde die
onderwerpen te vermelden die op natuur- of
milieuterrein van algemene interesse zijn, dan wel in
het bijzonder op Gooi en Vechtstreek slaan.
De volgende tijdschriften zullen aan de orde komen:
• Natuurbehoud,

tijdschrift van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten, verschijnt vier maal per jaar.

• Natuur en Milieu,
maandblad van de gelijknamige stichting.

• Natura,
maandblad van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging. De januari/februari
en de juli/augustus nummers verschijnen
gecombineerd.

• Vogels,
tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Vogels,
voortzetting van ‘De Lepelaar’, waarvan 71
afleveringen verschenen zijn (1968-1980).

Natuurbehoud, 17e jrg., nr. 1, februari 1986.

Onder de titel ‘Geen kunst, wel cultuur’ gaat ir P.J.
van Herwerden, directeur Externe Zaken van de
vereniging, in op de drie zogenaamde groene
structuurschema’s die najaar 1985 de Tweede Kamer
gepasseerd zijn. Voor Natuurmonumenten is het
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud het
meest belangrijke. De hoop is nu gevestigd op het
Ministerie van Landbouw dat het aanvaarde beleid
moet vertalen in concrete meerjarenplannen en die
uitvoeren!
Alle ellende van deze tijd op milieugebied wacht op
aanpak, niet van de effecten maar van de bronnen en
veroorzakers. Verzuring, overbemesting, verdroging
door waterstandverlaging, te zware mechanisatie in
de landbouw, het zijn evenzovele zaken die
aangepakt moeten worden, ook binnen de Europese
Gemeenschap. En ook de Landinrichtingsdienst,
goed voor 36.000 ha per jaar en een ƒ 450 miljoen
budget, zal moeten inspelen op de toekomst en niet
langer zich mogen baseren op het verleden.
Het is alles ‘culturele activiteit’ volgens de auteur,
ook ons meedenken om de toekomst van onze
leefomgeving.

Zal Natuurmonumenten bereid zijn het landgoed
Bantam de status ‘holle bomen/vleermuizen-reser-
vaat’ te geven? Wachten op antwoord!

Natuurbehoud, 17e jrg., nr. 2, mei 1986.

“Alleen ouderen onder ons kunnen zich nog de
uitgestrekte akkers met een uitbundige bloei van
korenbloemen, klaprozen en kamillen herinneren”,
schrijven Piet Bakker en Pieter Wagenaar in ‘Meer
kansen voor akkeronkruiden’. Inderdaad, en het zal
niet alleen ouderen opvallen dat vele akkers, ook al
zijn het geen maisvelden, er tegenwoordig eentonig
bijstaan.
Maar bij Natuurmonumenten groeit het aantal
onkruidakkers geleidelijk -  de Vereniging spreekt
zelfs van akkeronkruidreservaten -  en dit is het
gevolg van het in 1981 vastgestelde verenigingsbeleid
voor het beheer van landbouwgronden. Voor de
Gooivrienden lijkt mij dit een interessant aspekt ook
met het oog op hun voorstellen betreffende de
Gooise Noordflank. Onkruidakkers waar ’s zomers
echt valt te genieten zijn die in het Corversbos bij
Hilversum.
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Op de Ankeveense Plassen organiseert Natuurmonu
menten tochten in een boot met geluidarme motor.
Ieder die wel eens een roeitocht over het Naarder-
meer heeft meegemaakt zal wellicht ook van het
Ankeveense gebied willen genieten. En de motor is
inderdaad heel stil. (Bel opzichter Inge Mes, 035 -
61263.)

Het is al meer dan 80 jaar geleden dat Natuurmonu
menten werd opgericht, en dus niet zonder enige
vertraging heeft het boek dat de 75ste verjaardag had
moeten markeren het licht gezien: Ruimte voor
Natuur, door dr H.P. Gorter. Wie vóór 15 juni a.s.
intekent ontvangt nog een premie ook bij een boek
dat velen niet zullen willen missen.

Natuur en Milieu, lüjrg., nr. 3, maart 1986.

Toen in 1976 de Friese gemeente Weststellingwerf-
een hinderwetvergunning aan de houder van een
LPG-pompstation verleende, zal wel niemand
vermoed hebben dat bijna 10 jaren later het
Europese Hof voor de rechten van de mens in
Straatsburg een uitspraak zou doen die een schok
door de juristerij en de milieubeweging in Nederland
zou doen gaan. Bij die uitspraak werd namelijk het
kroonberoep in Nederland gewogen en te licht
bevonden. Wat nu?
Hieraan wijdt mr M. A. Robesin, medewerkster van
de stichting Natuur en Miieu, een lezenswaardige
beschouwing.
Het hof oordeelde het kroonberoep niet in overeen
stemming met de rechten van de mens, omdat de
Kroon geen onafhankelijke rechter is. Doch
weinigen in ons land willen het kroonberoep kwijt,
en zeker de milieubeweging niet, en dus moet er een
andere vorm gevonden worden om deze waardevolle
toetsingsmogelijkheid in milieuzaken te behouden.
Het zou toch wel vreemd zijn als door een uitspraak
ter bescherming van de rechten van de mens de
bescherming van het milieu waarin de mensen
moeten leven schade zou lijden.
Er moet naar oplossingen gezocht worden!

Natuur en Milieu, lüjrg., nr. 5, mei 1986.

In een zeer boeiend artikel behandelen dr J.T. de
Smidt, drs M.J. Wassen en drs A. Barendregt,
ecologen bij de Interfacultaire Vakgroep Milieu
kunde van de R.U. Utrecht, de gevolgen voor het
Gooi van de onttrekking van grondwater voor
drinken en industriële processen.
Het Vechtplassengebied dankt zijn natuurlijke
rijkdom aan ecosystemen aan kwelwater afkomstig
van de Goois-Utrechtse Heuvelrug. De in de laatste
decennia gigantisch toegenomen grondwateronttrek
king heeft enorm in deze kwelstromen ingegrepen.

Hierdoor, en door een reeks andere factoren, wordt
de rijkdom van de natuurgebieden sterk bedreigd.
Men tracht dit te ondervangen door toevoer van
oppervlaktewater uit polders en IJmeer. Een aantal
soorten natuurgebieden reageert goed daarop. Bijna
alle soorten echter reageren positief bij toevoer van
grondwater naar de natuurgebieden. Het probleem
wordt algemeen onderkend, zowel door overheid als
beherende natuurbeschermingsinstanties. Het
ontbreekt evenmin aan goede wil om de Gooise
natuurgebieden te behouden. Toch verliezen de
ecosystemen hun karakteristieke eigenschappen.
Wat is er dan mis?
De problemen kunnen opgelost worden. Door de
kwelstromen weer op gang te brengen kan het
beschadigingsproces van de natuur worden gestopt.
Voor het grondwaterbeheer moet het dal van de
Vecht, samen met de Goois-Utrechtse Heuvelrug,
als één landschapsecologisch systeem worden
beschouwd, inclusief het dal van de Eem. Nóg is het
tijd, maar de heroverweging van het grondwaterbe-
leid dringt. Deze discussie zal vooral binnen de
provincies gevoerd moeten worden, want daar wordt
het beleid gemaakt en uitgevoerd.

Natura, 83e jrg., nr. 1, januari/februari 1986.

Bevat een extra katern, genummerd El - E32, dat de
verslagen geeft van de voordrachten gehouden op
een studiedag in Ede (28 januari 1985). Het thema
was ‘Bezig zijn met natuurbehoud'.
Vier sprekers gaven informatie over problemen inde
praktijk en ondernomen acties:
D. de Haan (werkgroep Behoud Lopikerwaard)
sprak over ‘Natuur- en landschapsbehoud in de
Lopikerwaard en inbreng bij ruilverkaveling'. De
Lopikerwaard is een van de duidelijkste cope-ontgin-
ningen uit de 1 le - 13e eeuw. Explosieve groei van
melkveehouderij en van bio-industrie; grote
uitbreiding van bestaande dorpskernen, dichtslibben
van lintbebouwingsstroken, verdwijnen van
hoogstamboomgaarden, opruimen van grienden,
geriefbosjes enz.
J. Marbus (KNNV- afd. Hoorn): 'De Hulk-om het
behoud van een buitendijks gebiedje’.
B. Maes (werkgroep Herstel Leefbaarheid Utrecht):
‘Natuur in de stad’.
B. Krebs (KNNV - afd. Zuid-Beveland): ‘Een
KNNV-afdeling en de ruimtelijke ordening’.
Men spreekt duidelijke taal: "Een populier van 60
jaar hoeft nog niet kaprijp te zijn. Ook eiken en
linden van 100 of 200 jaar zijn nog lang niet toe aan
zogenaamde verjonging!” (Maes, E10)
“Stukjes marginale grond, resthoekjes, rommelbos-
jes zijn bijna alle verdwenen. De eventuele
bermbeplanting of singels die er zijn worden
intensiefonderhouden.” “Het overloop-beleid van
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de jaren ’70, waarbij Hoorn als groeikern werd
aangewezen, deed enige Westfriese woonplaatsen
flink in inwonertal stijgen. Omdat de werkgelegen
heid in het Noordzeekanaalgebied bleef, leidde dit
tot een geweldige pendel van vroeg in de ochtend tot
laat in de avond. Spoorwegverdubbeling en aanleg
van snelwegen volgden.” (Marbus E8)
Men kan zelf gemakkelijk aanvullen, bijvoorbeeld
dat hoogstamboomgaarden broedgelegenheid voor
enige vogelsoorten boden, die door modernisering
niet meer aanwezig is.
In de middag gaven twee inleiders hun visie op de
implicaties van het natuurbegrip: H.D. van
Bohemen: ‘Natuur en mens’ (E20 - E29) en P.J.
Schroevers: ‘Bezig zijn met natuurbehoud’ (E12 -
E19).

Natura, 83e jrg.. nr. 3. april 1986.

Oeverzwaluw-inventarisatie 1986 -  oproep tot
medewerking-uitgaande van het Rijksinstituut voor
natuurbeheer te Leersum.
‘In de afgelopen jaren, in elk geval vanaf 1983 is het
aantal broedparen van de oeverzwaluw zeer sterk
afgenomen in Nederland. Deze achteruitgang kan
met vrij grote zekerheid toegeschreven worden aan
de slechte weersomstandigheden in de overwinte-
ringsgebieden, in de Sahel-zone van Afrika.’

Vogels, nr. 31, januari/februari 1986.

S. Braaksma ‘Uniek vogelgebied bedreigd: requiem
voor de Vuylcop?’
Uniek natuurgebied onder de rook van Utrecht
dreigt ten prooi te vallen aan de ruilverkaveling. Het
gaat hier om de ruilverkaveling Schalkwijk.
K.H. Voous ‘Moerasvogels in Europa: Lepelaar’.
De Lepelaar zoekt voedsel met forse maaiende
bewegingen van de snavel, lopend en rennend door
ondiep water. Hij vindt het voedsel op de tast, dus
ook in troebel water of ’s nachts. Hij prefereert uit
hoofde van deze vangtechniek een vlakke, enigszins
harde bodem. Geschikt voedselgebied moet op
redelijke vliegafstand (30-50 km) van de broedkolo-
nie liggen.Voor het Gooi dus: broeden in het
Naardermeer, voedseljacht aan de zandige zuidwest
kusten van het Ijsselmeer.
“Toen de Lepelaars in 1960-1965 in het Naardermeer
te veel overlast van de Aalscholvers dreigden te
ondervinden, dook plotseling een nieuwe broed
plaats in Jutland, Denemarken, op.” “Ook naar
Zuid-Spanje zijn enkele in Nederland geringde
Lepelaars verhuisd.”

Vogels, nr. 32, maart/april 1986.

K.H. Vous ‘Moerasvogels van Europa: Zwarte
Ooievaar’.
Stierf de vorige eeuw als broedvogel uit in België; in

deze eeuw in Zweden, Denemarken en in de meeste
delen van Duitsland. Tot veler verbazing terug als
eenzame broedparen in Frankrijk en België. Heeft
voorkeur voor oud bos en drassige bosweiden. “Net
als de Witte Ooievaars overwinteren Zwarte
Ooievaars uit Europa in Afrika.” “Op hun weg naar
Afrika scharen zij zich bij de zwermen Schreeuwaren-
den en andere grote, zwevende roofvogels die via de
Bosporus de Middellandse Zee omzeilen.” “Of de
Zwarte Ooievaar ooit als broedvogel in Nederland
zal terugkeren? Het is even onwaarschijnlijk als de
terugkeer van zijn vriend de Schreeuwarend. Beide
verdwenen mèt de zware bossen die in Gallische en
Romeinse tijden grote delen van het Nederlandse
rivieren- en deltagebied bedekten.”

Vogels, nr. 33, mei/juni 1986.

Rubriek Nederlandse vogelkijkpunten.
Hier bespreekt Arnoud B. van den Berg Flevoland
en de Oostvaardersplassen. “In de oeverbegroeiing
kan men baardmannetjes en buidelmezen verwach
ten.” Het gaat hier om de Lepelaarsplassen tussen
km-paal 11.5 en 13.6 langs de Oostvaardersdijk.
Kijk in mei uit naar pleisterende doortrekkers op weg
naar Scandinavië: morinelplevieren. Zoek de
Ossenkamperweg op (van het Harderbroek tot
omgeving Zeewolde): “In de afgelopen jaren werden
hier in de eerste helft van mei groepen morinelplevie
ren gezien op karakteristieke lichtgroen ontkie
mende vlasveldjes”.

Met de Natuurwacht op stap

Zaterdag 20 september: Spanderswoud
Vertrekpunt: Bistro Robert, Bussumergrindweg/hoek
Spanderslaan, Hilversum. Ruime parkeergelegen
heid.
Vertrektijd: 11.00 uur. Duur wandeling: 2 uur.

Zaterdag 18 oktober: I.aarder Wasmeer
Vertrekpunt: het toegangshek aan het einde van de
Meerweg in Hilversum. De Meerweg begint bij de
kruising van de Kamerlingh Onnesweg en de Antonie
Fokkerweg en voert langs het Philipsgebouw .
Vertrektijd: 10.00 uur. Duur wandeling: 2 uur.

Zaterdag 15 november: vogelexcursie Gooimeerkust
Vertrekpunt: Oude Huizerpier bij het "Roefje” in
Huizen. Ruime parkeergelegenheid.
Vertrektijd: 09.00 uur. Duur wandeling: 2,5 uur.

Voor inlichtingen over de wandelexursies kunt u
terecht bij de secretaris van de Natuurwacht, de heer
J. Kamies, telefoon 02159-15995, graag na 17.00 uur.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi Ö
Het eerste halfjaar 1986 stond sterk in het teken van
de komende aanwijzing van beschermde natuurmo
numenten in het Gooi, waaraan de vereniging
passende aandacht wenste te zien besteed. De
openbare werkvergadering onder de titel “De
toekomst van de Gooise Natuurgebieden” was
bepaald op 25 april 1986 en de ministeriële beschik
king kwam nog juist op 16 april daaraanvoorafgaande
af. Wij mochten ons verheugen over grote belangstel
ling en een welgevulde Burgerzaal in het Hilversumse
Raadhuis. Na een openingswoord door de Heer drs
R.J. de Wit als voorzitter van de Stichting Gooisch
Natuurreservaat werd door een keur van deskundi
gen gewezen op allerlei aspecten van de maatregelen
die, reeds noodzakelijk, nu ook mogelijk worden. De
gedachtenwisseling met het gehoor bood gelegenheid
na te gaan over welke aspecten verschillende
gedachten leven en om vast te stellen, hoe algemeen
de bezorgdheid over de toestand en de toekomst der
terreinen is. De ochtendzitting betrof voornamelijk
de heidegebieden, die op het moment van schrijven
in weer sterker mate onder bochtige smele en
pijpestrootje verscholen gaan. Met instemming
hoorde de vergadering het pleidooi van de Heer dr
H.P. Gorter, oud-directeur van Natuurmonumenten
voor de bescherming van de Hoorneboegse Heide.
De middagzitting was vooral gewijd aan de Gooise
Noordflank, waar de aanwijzing van het agrarische
terrein nog enige tijd vertraagd zal blijven. Uit de
vergadering werd aangedrongen op aanwijzing van
de Warandebergen, het unieke gebied, waarvoor de
gemeente Blaricum zoveel moeite moet doen om tot
een passend bestemmingsplan te komen.
Ook op deze plaats zeggen wij dank voor de
welwillende medewerking van de inleiders ondervon
den en de gastvrijheid van het gemeentebestuur van
Hilversum.
Inmiddels is een verslag van de vergadering in druk
verschenen en toegezonden aan de deelnemers en
aan alle leden van de Gooise gemeenteraden. Hierin
zijn de inleidingen in extenso en de discussies in
samenvatting opgenomen.
Belangstellenden kunnen zich van toezending van het
verslag verzekeren door storting van f  15,- op
postrekening 26.28.88 ten name van de Vereniging,
echter zolang de voorraad strekt.

Op 15 mei 1986 vond de jaarlijkse algemene
ledenvergadering plaats in theater ’t Spant te
Bussum. De notulen zullen in een volgend nummer

van het tijdschrift verschijnen. De Heer J.G.Oost
Lievense, penningmeester, trad na acht jaren uit het
bestuur en oogste veel dank en waardering voor zijn
werkzaamheden en bijdrage tot de goede verstand
houding in het bestuur. De Heer mr G.H. Fuhri
Snethlage werd tot zijn opvolger benoemd.
Mededeling werd gedaan van het aftreden van de
Heer H. Majoor, die zich om persoonlijke redenen
heeft teruggetrokken. In de vacature zal later
worden voorzien. Een met indrukwekkende
diapositieven geïllustreerde voordracht van dr A.M.
Voute had een buitengewoon succes en leidde tot
veel vragen en geanimeerde nabeschouwingen.
De Naardermeertochten en de wandelexcursies
mochten wederom grote belangstelling trekken.
Mevrouw Perry legde de laatste hand aan het
vastleggen van de ledenadministratie in een
computersysteem. De Heidevrijwilligers verwijder
den opslag van een groot stuk Westerheide ter
hoogte van de Larense watertoren. Ter plaatse is
door het GNR een proef met kleinschalig mechanisch
maaien genomen. In verband met een voorgenomen
landelijke ANWB-campagne tegen zwerfvuil op
recreatieterreinen heeft de Vereniging het GNR ter
aanmoediging een bijdrage geschonken in de kosten
van nieuwe vuilnisbakken. Deze zijn inmiddels
geplaatst. Men kan zich slecht aan de indruk
onttrekken, dat de publiciteitscampagne van de
ANWB erg bescheiden is uitgevallen en dat er zowel
aan het gebruik als aan het regelmatig ledigen van de
vuilnisbakken -anders dan door de vogels- nog wel
iets te verbeteren valt.
Het is niet goed mogelijk regelmatig verslag te doen
van de steeds omvangrijker bemoeiingen van de
Vereniging met ruimtelijke ordening en de bedrei
ging van natuurgebieden. De procedures strekken
zich vaak over jaren uit en zijn ook verre van
eenvoudig. De nieuwe wetgeving per 1 juli 1986 zal
naar verwachting enige versnelling, maar nauwelijks
vereenvoudiging meebrengen. Het bestuur ervaart
het als een bezwaar, dat de informatie over
ongewenste ontwikkelingen vaak pas laat wordt
ontvangen, zodat teveel geïmproviseerd moet
worden opgetreden. Wij doen daarom graag nog
eens een beroep op de leden ons vooral tijdig op
mogelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied te
wijzen. Wij noemen het landelijk gebied met enige
nadruk, omdat wij ons niet kunnen veroorloven het
voortouw te nemen, wanneer het ontwikkelingen in
de bebouwde kom betreft, die niet van onmiddellijke
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invloed op natuurgebieden zijn.
Een overzicht in vogelvlucht van wat ons bezighoudt
of -hield:
De Zandzee, Bussum. Sinds de pleidooien voor de
Raad van State gehouden werden op 12 december
1985, krijgen wij regelmatig bericht, dat de uitspraak
is uitgesteld. In deze procedure is onze positie vrijwel
uitsluitend gebaseerd op het niet, althans op onjuiste
wijze zijn toegepast van de provinciale verordening
Bescherming Bodem en Grondwater, door alle of
vrijwel alle instanties. Tegen andere aspecten van de
hoogst bedenkelijke gang van zaken, die tot
vernieling van het gebied heeft geleid stonden geen
rechtsmiddelen meer open.
Kamphoeve, Bussum. Beroepen door Leefmilieu en
ons ingesteld tegen dit bestemmingsplan van 25 juni
1981 zijn op 15 april 1986 bekroond met vernietiging
van de bestemmingen “Trainingscentrum voor
Honden” en “Trimbaan” en beperking van o.m.
verharde parkeergelegenheid.
Wijziging bestemmingsplan “Naarden-Oost”. Te
elfder ure door omwonenden gewaarschuwd werd
bezwaar gemaakt tegen de toelating van een als
kassen vermomd tuincentrum op een schaars restant
van het Zuidelijk glacis van de vesting. Samen met de
door ons gealarmeerde Stichting Menno van
Coehoorn werd bereikt dat Gedeputeerde Staten
goedkeuring aan het besluit onthielden. Bij die
uitspraak pas bleek, dat naar aanleiding van dit
bestemmingsplan van 1974 reeds een oordeel over de
bestemming door de Kroon was uitgesproken.
Eerste herziening bestemmingsplan “Valkeveen e. O.
1976”, Naarden. Dit is een interessant voorbeeld van
de gebrekkigheid van de praktijk onder de oude wet
op de Ruimtelijke Ordening. Aan het oorspronkelijk
bestemmingsplan werd door de Kroon op 5 augustus
1982 gedeeltelijk goedkeuring onthouden. Aan de
wettelijke verplichting om het bestemmingsplan
vervolgens binnen een jaar aan te vullen is door de
Gemeente bepaald niet voldaan. Het hiaat betrof
juist de voorschriften betreffende aanlegvergunnin-
gen. Zo kon nog zeer onlangs een verharde en
verlichte weg worden aangelegd door een z.g.
vogelreservaat leidende van de Oudhuizerweg naar
de Noordzijde van het landgoed “De Limiten”, waar
zich weer andere ongewenste ontwikkelingen
voordoen op het territorium van de gemeente
Huizen. Daarover hierna. Wij maken met omwonen
den ook bezwaar tegen het bij deze gelegenheid
toelaten van een kampeergelegenheid voor
kermisgasten op een locatie in het pretpark
“Oud-Valkeveen”, die onnodig grenst aan het
Staatsnatuurmonument “Zanddijk”. Deze aangele
genheid zal aan Gedeputeerde Staten worden
voorgelegd.
Partiële herziening bestemmingsplan “Natuurgebie
den 1974”, Huizen. De monumentale villa “de

Limiten” is na langdurige verwaarlozing op
verdienstelijke wijze gerestaureerd, doch aan de
wensen van de nieuwe eigenaar worden naar onze
stellige indruk te ruime concessies gedaan met
betrekking tot het gebruik van het terrein, dat aan
het juist aangewezen beschermde natuurmonument
“de Limitische Heide” grenst. O.m. wordt ruimte
gelaten voor de inrichting van een “paardencentrum”
van zo grote omvang, dat oneigenlijk gebruik van de
weilanden is te duchten en zal de bestemming van de
kliniek “de Stolpe” verruimd worden. De huidige
bestemming laat vrijwel uitsluitend de verzorging
van psycho-geriatrische patiënten toe, zodat van
iedere bestemmingswijziging alleen toenemende
verkeersbelasting is te verwachten en dat via de
nieuw aangelegde weg door het bestemmingsplange-
bied “Valkeveen e. O., Naarden”. Ook deze
aangelegenheid dient aan Gedeputeerde Staten te
worden voorgelegd.
Bouwvergunning Kalkzandsteenfabriek "Rijsbergen”
b.v. Huizen. Deze fabriek eertijds gelegen aan de
haven van Huizen, vervolgens verplaatst naar het
“parklandschap”, zoals het Huizer gedeelte van het
Warandegebied heet, wenst over te gaan tot de bouw
van een fabricageloods. Deze wens stelt de gemeente
zich voor te honoreren, omdat de kosten van
stillegging van het bedrijf op deze erkend ongewenste
locatie te kostbaar is. Zolang geen adequate regeling
voor het gehele Warandegebied, ongeacht de weinig
natuurlijke gemeentegrens, is getroffen, menen wij
een verdere consolidatie van de erkend ongewenste
locatie voorbarig te moeten vinden. Het nieuwe
product, dat voor grondstof op het Gooimeer is
aangewezen, kan waarschijnlijk met minder
verkeersoverlast op het nieuwe land worden
vervaardigd.
Bestemmingsplan “Kom”, Blaricum. Wij maakten
bezwaar tegen de onttrekking van een terrein thans
als parkeerterrein in gebruik in de Zuid-West hoek
van het gebied, onderwerp van het voorbereidingsbe-
sluit bestemmingsplan “Warandebergen”. Ook de
aanleg van een derde voetbalterrein was al eerder
onderwerp van een bezwaarschrift. In het algemeen
zijn wij van mening, dat incidentele ingrepen in het
Warandebergengebied achterwege moeten blijven,
totdat een bestemmingsplan tot stand zal zijn
gekomen.
Bestemmingsplan “Eemmeer", Blaricum. De
aanvankelijk gepubliceerde voornemens van de
gemeente gaven ons geen aanleiding tot interventie.
Wij volgen de ontwikkeling met bijzondere
aandacht, nu meer bij watersport betrokken
gemeenten en groeperingen opponeren. Admini
stratieve grenzen zijn zelden meer in overeenstem
ming met de natuurwetenschappelijke of de
maatschappelijke realiteit. Dit lijkt ook het geval te
zijn met het
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Streekziekenhuis Gooi-Noord, Blaricum. Vanuit
milieu oogpunt is de locatie Hoog-Laren weinig
aanbevelingswaardig, zo niet totaal ongeschikt voor
een inrichting gebaseerd op een inmiddels 15 jaar
oud concept. Met grote bezorgdheid hebben wij
kennis genomen van de laatste ontwerptekeningen
voor een tot 444 bedden gereduceerd gebouw, dat
veel te massaal is voor het beschikbare terrein, dat
550 parkeerplaatsen meebrengt en het eind van de
vegetatie. Over de problematiek van aan- en
toevoerwegen rondom het bepaald niet eenvoudige
viaduct Crailo is nog niets bekend. De eens zo
mondige vertegenwoordigers van maatschappelijk
betrokkenen schijnen verstomd. Onze vereniging
blijft angstvallig binnen haar doelstelling en wijst op
de dreiging van een al of niet doelmatige steenklomp
aan de gemeentegrenzen van Blaricum, Laren,
Bussum en Huizen en het einde van een bufferzone
Bussum-Laren.
Het Kroonberoep ingesteld door grondeigenaren
tegen de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van
het per saldo door ons voorgestane Bestemmingsplan
“De Weesboom”, Laren is afgewezen.

De Warandebergen.
Tijdens de jaarvergadering op 15 mei 1986 werd door
de Heer O. Schone, oud-wethouder van Blaricum,
bezwaar gemaakt tegen het gestelde in het jaarverslag
1985 over het gemeentelijk beleid inzake de
Warandebergen.
Spreker was niet gedisponeerd desgevraagd hierover
staande de vergadering in discussie te treden. Een
inmiddels ontvangen schriftelijke toelichting mede
van de hand van de Heer J. Juffer keert zich ook
tegen het artikel van de Heer J. Kwantes “Warrigheid
om het Warandepark” (TVE/VVG februari 1986).
Omdat de redactie de kolommen van een kwartaal
tijdschrift niet voor discussies kan openstellen, moet
in overeenstemming met de schrijvers met het
volgende worden volstaan. Inzenders stellen in hun
bezwaar, dat feiten en omstandigheden onvolledig
zijn weergegeven en dat de kwalificatie van
“salamitactiek” toegepast door de gemeente
Blaricum de werkelijkheid geweld aandoet. Ter
toelichting wordt vermeld, dat in 1978 door Blaricum
in samenwerking met andere belanghebbenden een
inrichtingsschets voor het Warandegebied was
opgezet. Het Gewest kon zich daar niet mee
verenigen en gaf als uitgangspunten aan o.m. de
opheffing van de kalkzandsteenfabriek Rijsbergen,
het verplaatsen van het concours hippique terrein en
de Verlengde Bergweg; voorwaarden waaraan
Blaricum moeilijk of niet kon voldoen.
In rechtmatige afwijking van de gewestelijke richtlijn
III is door de Raad van Blaricum in 1980 besloten het
gebied tussen de Slotlaan en het Sportpark Ooster-
meent bij de uitbreiding van het laatste te betrekken.

Dit rechtvaardigt de aanleg van het oefenterrein Stad
en Lande ruiters en het derde voetbalveld B.V.V.
aldaar.
Het gebied ten Zuiden van de Slotweg is in 1985 niet
buiten het voorbereidingsbesluit Warandepark
gelaten. Dat gebied lag overigens buiten het
bestemmingsplan Oostermeent, toen daarvoor
richtlijn III werd geschreven. Eerst jaren later werd
dit in verband met subsidie- en financieringsfacilitei
ten in het Oostermeentplan opgenomen.
Over de Verlengde Bergweg, die ook onderwerp van
misverstand is, wordt verklaard, dat deze destijds
onder gemeenteraadsbesluit met goedkeuring door
Gedeputeerde Staten als tijdelijke bouwweg is
aangelegd, dit ter voorkoming van vertragende
procedures ten tijde van de toen urgent geachte
bebouwing van de Oostermeent. De machtiging van
G.S. d.d. 16.04.1974 stelde als voorwaarde voor de
daaraan verbonden uitgaven, dat de weg wordt
opgenomen in een voor dit gebied te ontwikkelen
bestemmingsplan.
Deze samenvatting bedoelt globaal de stelling van
schrijvers weer te geven, dat de gemeente Blaricum
onder moeilijke omstandigheden in goed overleg met
bevoegde instanties en volgens de wettelijke regels
heeft gehandeld en enkele onvolledigheden of
onjuistheden te corrigeren.
Evenmin als het oorspronkelijke stuk van de
schrijvers kan dit de in ruime kring heersende twijfel
aan de doelmatigheid en de voortvarendheid van het
door de gemeente gevoerde beleid wegnemen.
Schrijvers besluiten met hun instemming met de
wens van de Vrienden, dat op korte termijn een
bestemmingsplan voor de Warandebergen tot stand
komt, waarbij echter rekening moet worden
gehouden met de voorgeschiedenis, die langer en
gecompliceerder is, dan ook schrijvers in het door
hun gekozen bestek konden uiteenzetten.
De Vrienden kunnen het daarmee eens zijn,
voorzover de bureaucratische en politieke voorge
schiedenis niet zal prevaleren boven een adequate
bescherming van het natuurwetenschappelijk en
landschappelijk belang van het gebied. Zij zijn ook
bereid de gewraakte kwalificatie “salamitactiek”
achterwege te laten en slechts van een bedenkelijke
routine te spreken, nu Blaricum voorstelt om de
Zuid-West hoek van het Warandegebied onder te
brengen in het bestemmingsplan “Kom”.
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TVE Activiteiten

Verslag van de cursus ‘Werken in het Streekarchief
van april/mei 1986

Nadat de cursisten hun onderwerp hadden bepaald
en de literatuur, die voorhanden is in de bibliotheek
van het streekarchief, hadden geraadpleegd, konden
zij daadwerkelijk aan de slag. Aangezien het grootste
deel zich bepaalde tot het gebruik van het archief van
het gemeentebestuur van Hilversum van 1766 tot
1850, werd de inventaris van dit archief uitgebreid
besproken en de tekortkomingen bekeken.
Vervolgens werd aan de hand van een opdracht
getest of de cursisten inderdaad de belangrijke
inventarisnummers konden vinden.
De praktijklessen bleken een succes. Juist het onder
handen krijgen van oorspronkelijke archiefstukken
en zien hoe de gemeente haar gegevens verzamelde
en noteerde en vooral wat men daaruit op kan maken
bleek het enthousiasme van de cursisten op te
wekken. Wellicht zullen de onderzoekingen van de
cursisten nog resulteren in artikelen of andere
publicaties die een bijdrage kunnen leveren aan de
geschiedschrijving van deze streek.

Cursus paleografie

In oktober/november organiseert het Streekarchief
voor het Gooi en de Vechtstreek in samenwerking
met TVE een cursus oud schrift ofwel paleografie
voor beginners.
Vooral teksten uit de 17e en vroege 18e eeuw zullen
de aandacht krijgen aangezien de oudste, in het
Streekarchief aanwezige stukken vooral uit die
periode stammen.
De cursisten krijgen een korte inleiding tot de
paleografie en zullen verder onder leiding van de
archivaris vooral het lezen en het in leesbaar schrift
omzetten van teksten oefenen. Vanzelfsprekend
zullen vooral teksten worden gekozen waaruit iets op
te maken valt over de geschiedenis van de streek en
de afzonderlijke plaatsen.
De cursus zal bestaan uit 6 lessen op woensdagavon
den en zaterdagochtenden met eventueel enkele
vervolglessen op maandagochtenden. De cursus
wordt gegeven in de studiezaal van het Streekarchief
te Hilversum.
Het maximale aantal deelnemers is tien, de kosten
bedragen ƒ 25,-.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de
streekarchivaris, mevr. C.M. Abrahamse, tel.:
035-292646, op werkdagen.

Naamgeving streekarchief

Het streekarchief heeft bij de officiële opening op 29
januari jl. de naam meegekregen van ‘Streekarchief
voor het Gooi te Hilversum’. Aangezien pas enkele
dagen tevoren bekend werd dat ook Nederhorst den
Berg zich bij het streekarchief zou gaan aansluiten
was het te laat deze naam nog op tijd te wijzigen.
Vanaf de daadwerkelijke toetreding van Nederhorst
den Berg heet deze instelling dan ook ‘Streekarchief
voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum’.
Nieuwe deelnemende gemeenten hebben zich tot op
dit moment (mei 1986) nog niet gemeld, maar
desondanks kan worden gemeld dat het streekarchief
in een bloeifase verkeert. Met 4 samenwerkende
gemeenten, die hun archieven op één centrale plaats
hebben ondergebracht, een viertal Hervormde
Gemeenten die dit voorbeeld hebben gevolgd en
bovendien een groot aantal schenkingen en
inbewaringgevingen door particulieren, tonen wel
aan dat het streekarchief een functie heeft. En niet
alleen als opslagplaats voor achieven, ook de
bezoekers wisten in grote aantallen het streekarchief
reeds te vinden. In het eerste nummer van TVE van
1987 verschijnt een overzicht van de aanwinsten in
het archief- en documentatiebestand van het
streekarchief en de bezoekersaantallen-statistiek.
Het personeelsbestand van het streekarchief zal bij
het verschijnen van dit nummer zijn uitgebreid met
een part-time functionaris die zich met het inventari
seren van de archieven van Blaricum, Laren en
Nederhorst den Berg gaat bezighouden, zodat de
onderzoekers hier makkelijk hun weg in zullen
kunnen vinden en nieuwe gegevens aan het licht
kunnen brengen over de geschiedenis van deze
plaatsen.
Tevens zal een stagière van de Rijksarchiefschool
werkzaam zijn bij het streekarchief en een van de
archieven inventariseren als praktijkscholing.

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
Postbus 10053, 1201 DB Hilversurti
Bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum
Openingstijden: op werkdagen van 13.30 uur tot
17.00 uur
’s Morgens na telefonische afspraak.
Tel.nr.: 035-292646
Archivaris: mevr. C.M. Abrahamse
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VARIA
Auteurs

dr D.P.R.A. Bouvy, (geb. 1915). Behaalde in 1947 de
doctorsgraad aan de G.U. Amsterdam op proef
schrift ‘De middeleeuwse beeldhouwkunst in de
noordelijke Nederlanden’. Van 1943 tot ’47 directeur
museum Amstelkring te Amsterdam, werd in 1946
directeur van het Aartsbisschoppelijk museum te
Utrecht. Van 1976 tot ’81 directeur van het
Rijksmuseum Catharijne Convent te Utrecht.
Woont te Bussum.
A.P. Kooyman-van Rossum, (geb. 1926). Land
schapsarchitect, oud-wethouder van Huizen, woont
te Huizen.
D.F. Winnen, (geb. 1915). Gooise H.B.S. te
Bussum, Werktuigbouwkunde Delft, werkzaam
geweest bij de Koninklijke / Shell groep in binnen- en
buitenland. Woont te Laren. Zijn grootvader, G.W.
van der Kaay, was van 1881 - 1918 rentmeester op
Crailo.

Verantwoording illustraties

Coll. D .P.R.A. Bouvy, Bussum: p. 183.
Coll. J. Daams. Kortenhoef: p. 161.
Coll. A.P. Kooyman-van Rossum, Huizen: p. 155, 160.
Coll. familie van Marie, Blaricum: p. 173.
Coll. de Vaart, Hilversum: p. 156, 157, 158, 164, 177, 180,182.

Coll. D.F. Winnen, Laren: p. 174.
A. Farjon. PINES, drawings and descriptions of the genus
Pinus. E.J. Brill/dr E.Backhuys, Leiden, 1984: p. 185, 187.
A. Farjon, P1NACEAE, drawings and descriptions of the
genera Abies, Cathaya, Cedrus, Keteleeria, Larix, Picea,
Pseudolarix, Pseudotsuga and Tsuga. E.J. Brill/dr
Backhuys, Leiden, (in voorbereiding): p. 184.
Gemeentearchief Amsterdam: p. 155.
Gemeente Huizen: p. 172, 173.
Onbekend: p. 166.
Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem: p. 153.
Rijksmuseum Amsterdam: p. 169.
Rijksmuseum Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam: p. 162.
Noot 12: p. 165.
Noot 16: p. 163.
Noot 43: p. 170.
Noot 67: p. 168, 171.

Rectificatie

Op p. 115 van de 4C jaargang nr. 2, mei 1986, van TVE/VVG
had het onderschrift van de foto moeten luiden: De
St.-Nicholaas-Kerk, Eemnes-Buiten met zijn indrukwek
kende 16e eeuwse toren. Opname ca. 1970.
Op p. 116 had achter het onderschrift, Wakkerendijk 72,
Huize Ruimzicht en de RK-kerk, een 'waterstaatskerk', die
in 1845 gebouwd werd voor ƒ 23.000.
In 1927 werd de kerk iets verlengd.
Op p. 133 staat een foto van een Watersnip. Bij de
verantwoording had vermeld moeten worden foto Henk
Harmsen, Den Haag, uit archief ‘Het Vogeljaar'.
Op p. 135 zijn vechtende Grutto’s te zien, de opname is van
Oene Moedt uit Zaandam en bevindt zich in het archief van
‘Het Vogeljaar'.
Op p. 137 bevindt zich een fraaie opname van een Waai in de
Eempolder, een foto van Jaap Taapken uit Baarn.

Jan Toeback s Uurtje
Happy hour van half 6 tot half 7. dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van Golden Tulip Jan Tabak.
Dan zit het werk erop en zijn de borrelhapjes gratis.
Alle reden om nog even te blijven plakken.

Op vrijdag en zaterdag
Live pianomuziek

GOLDEN TULIP JAN TABAK
IN THE GARDEN OF AMSTERDAM

Amersfoortsestraatweg 27. 1401 CV BUSSUM Telefoon 02159 59911 telex 73388.
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Rabobank Q
staat dicht bij u

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.



ging als belegger

Wilt u als spaarder een hoog rendement?
Dan is misschien de stap naar een beleggingsfonds
zo gek nog niet Laat u eens uitvoerig informeren op
ons kantoor. Dat maakt u in
ieder geval ’n ervaring rijker. ABN Bank



Ja, want u hééft meer aan een geholpen kunt worden en
bank die meer voor u doet waar ’t niet uitmaakt bij welk
Meer service, meer aandacht, kantoor u langs gaat
meer advies. Bovendien is de Da’s nou de Bondsspaarbank.
Bondsspaarbank de enige Kortom een bank voor jong
bank, waar u dankzij een en oud.
uniek komputersysteem, snel

Dus de
Bondsspaarbank

doet méér
voor mij?_____
•  kompleet dienstenpakket •  altijd ’n kantoor in de buurt
•  minimale wachttijden •  in vele plaatsen zelfs op
•  150 jaar ervaring in sparen zaterdag open

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank 5
Midden Noord en Oost Nederland sp aa rb an k



Stichting 6 Tussen Vecht en Eem’

Doelstellingen
•  Bevorderen van de belangstelling voor en de

kennis van het Gooi en omgeving in historisch
perspectief.

•  Het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen
of voorwerpen in deze regio.

•  Het bevorderen van samenwerking tussen
organisaties die zich met het bovenstaande
bezighouden.

Hoe bereikt TVE haar doelstellingen

•  TVE geeft, tezamen met de Vereniging van
Vrienden van het Gooi, een 4x per jaar verschij
nend 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
natuurhistorisch waardevolle zaken te behouden.

•  Jaarlijkse Open dag.
•  Tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten,

excursies.
•  Steun bij historisch onderzoek, studie en

activiteiten.
•  TVE streeft naar het totstandkomen van een

Streekarchief 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 6 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 ondergebracht in de historische
afdeling van het Cultureel Centrum de Vaart in
Hilversum.

Werkgebied

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

Dagelijks bestuur
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, 02159-49132
penningmeester
mr P. de Jong, Enghlaan 4,
1261 CC Blaricum, 02153-13191
leden
K. Kool, Jagerspad31,1251 ZWLaren,02153-15680
drs. F.J.L. van Duim, Gerard Doulaan 30,
1412 JC Naarden, 02159-41197
C. van Aggelen, Siriusstraat 24,1223 AN Hilversum,
035-835282

Losse nummers

Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrift 64 nummers
verschenen met in totaal ca. 400 artikelen, 2275
pagina’s en 500 illustraties.
Van 1983 tot 1986 zijn van het TVE/VVG-tijdschrift
12 nummers verschenen met ca. 100 artikelen, 860
pagina’s en 375 illustraties.
Als bijzondere nummers zijn verschenen (en nog
verkrijgbaar):
van het TVE-tijdschrift: Het vijftigste TVE-nummer
(1979 nr.1), Erfgooiers (1980 nr.1), Laren (1980
nr.2), Jongere architectuur in het Gooi (1981 nr.2),
Weesp (1982 nr.2).
Van het TVE/VVG-tijdschrift: Bussum (1983 nr.2),
’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen (1984 nr.2),
50 jaar Goois Museum (1984 nr.4), Blaricum (1985
nr.2), 50 jaar Vrienden van het Gooi (1985 nr.3).
Prijs ƒ 4,- voor normale nummers en ƒ 10,- voor
bijzondere nummers, excl. portokosten. Bestellen
bij K. Kool (02153-15680).

Lidmaatschap

U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal ƒ 20,— 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 kalenderjaar dat men lid wordt verschenen
nummers gratis.
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