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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken in al zijn facetten
belichten, met als invalshoeken historisch perspectief, natuur, landschap
en ruimtelijke ordening.

Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de
donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich
tot doel zowel in het landelijk als in het stedelijk
gebied het eigen karakter van het Gooi en omstreken
zo goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbe
heer te bevorderen. Zij streeft hierbij naar een
milieubeheer en een ruimtelijke ordening, die
aantasting van natuur- en cultuurwaarden tegengaan
of voorkomen. Het bestuur volgt de ruimtelijke
ordening op de voet, adviseert over en maakt
zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen. Er is
een door de vereniging ingestelde Gooise Natuurwacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging
voor leden roeitochten op het Naardermeer en
wandelexcursies onder deskundige leiding.
De vereniging werd in 1935 opgericht en telt ruim
4000 leden, zij organiseerde in 1959 het Gooicongres
dat mede de stoot gaf tot de oprichting van het
Gewest Gooi en Vechtstreek. Op vertoon van het
lidmaatschapsbewijs hebben de leden toegang tot de
landgoederen 'Bantam’, ’De Beek’, ’Oud-Bussem',
’Boekesteyn’ en ’Oud-Naarden’.
Bestuur
voorzitter drs. H. van Goudoever,
Jan Hamdorfflaan 18,1251 NM Laren, 02153-82555
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
Alexanderlaan 44, 1213 XT Hilversum, 035-855294
secretaris G. Hamminga-van der Vegte,
Amersfoortsestr.weg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915
penningmeester mr. G.H. Fuhri Snethlage,
Everard Meysterweg 21, 3817 HA Amersfoort,
033-621851
leden
ir. E.J. van Buschbach, Laren, 02153-15755
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drs. J. Kwantes, Bussum, 02159-35970
W.J.B. Nugteren, Bussum, 02159-13145
dr. AiM. Voute, Soest, 02155-15573.
Correspondentie-adres Secretariaat
Postbus 87,1250 AB Laren.
Aanmelding Lidmaatschap
J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34,
1273 EA Huizen, 02152-66848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.
Postbankrekening 262888
t.n.v. de penningmeester van de VVG.
Gooise Natuurwacht
J. Kamies, Geysendorfferstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995.
Naardermeer excursies:
J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34,
1273 EA Huizen, 02152-66848.

De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim
25 lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de
kennis op historisch gebied betreffende de streek,
onder andere in het Goois Museum te Hilversum.
Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuur
historische en karakteristieke waarden. De Stichting
organiseert jaarlijks een open dag in één van de
gemeenten in de regio. De stichting is opgericht in
1970, maar vormt in feite de voortzetting van de in
1934 opgerichte Stichting ’Museum voor het Gooi en
Omstreken’, later ’Vereniging van Vrienden van het
Goois Museum’, die in 1969 werd opgeheven en
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum
zijn overgedragen.
Dagelijks Bestuur
voorzitter mr. F. Le Coultre,
Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630.
penningmeester mr. P. de Jong,
Enghlaan 4,1261 CC Blaricum, 02153-13191
leden
K. Kool, Laren, 02153-15680
drs F.J.L. van Duim, Naarden, 02159-41197
dr G.J. Schutte, Hilversum, 035-40077.

Aanmelding donateurschap
mr. P. de Jong, Enghlaan 4,
1261 CC Blaricum, 02153-13191.
Minimum bijdrage ƒ 20,- per jaar.
Postbankrekening 3892084;
Bankrekening 47.62.75.199
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem.
T.V.E. overkoepelt onder andere Historische
Kringen in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, ’s-Graveland, Hilversum, Huizen,
Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden en Weesp, musea in Hilversum,
Huizen, Laren en Naarden, alsmede archeologische
en genealogische organisaties.
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Het bezit van de Stichting het Gooisch
Natuur Reservaat: ’een lappendeken’
H.P. Loggere
Sinds vele jaren spant het bestuur van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi zich
in om het natuurgebied van het Gooisch
Natuur Reservaat zo goed mogelijk in zijn
oorspronkelijke staat te helpen handhaven
en waar mogelijk te vergroten. Maar het
beschermen van het Gooi als geheel is een
onmogelijke taak. Steeds weer worden
aanvallen op de natuurterreinen onder
nomen en steeds weer wordt woningnood als
argument aangevoerd. Dat verdere be
bouwing de woningnood alleen maar
vergroot, realiseert men zich niet. Immers
zij die hier geboren en getogen zijn of hier
lang gewoond hebben, vertrekken niet. Zo
zal de druk altijd blijven bestaan, totdat het
hele Gooi een steenklomp is!
Het bezit van het Natuur Reservaat ligt zeer
verspreid en omvat ruim 2.000 ha. Een groot
deel bestaat uit heide, het nodige bos en
verder de beide wasmeren en recreatie
terrein. Maar het ligt van noord naar zuid en
van oost tot west. Een aansluitend geheel is
het niet. En dit zou het juist meer moeten
worden om beter beheerd en bewaakt te
kunnen worden. De Gooise gemeenten
zouden daaraan mee moeten werken door
hun terreinen, die niet voor bebouwing in
aanmerking komen aan de Stichting over te
dragen, om er meer van te maken. Nu
verloederen ze vaak.
Ook de Vereniging van Vrienden heeft aan
de uitbreiding van het gebied van het
G.N.R. meegewerkt. Ruim tien jaar
geleden werd een verwaarloosd stuk hei, de
’Zonneheide’, dat volkomen vernield was
door motorcrossers, door bemiddeling van
de Vrienden tot eigendom van de Stichting.
Dit gebied, ca 12 ha groot, was eigendom
van de Stichting Diamantbewerkers Kope
ren Stelen Fonds 'Nieuwe Levenskracht’,
maar was ter beschikking van de Vereniging
'Zonnestraal' gebleven voor eventuele

uitbreiding van het sanatorium. Met
medewerking van de voorzitter van de
Vereniging 'Zonnestraal', de heer dr P.G.
van de Vliet, lukte het schrijver dezes, op dat
moment voorzitter van de Vrienden, het
terrein 'Zonneheide' door het G.N.R. te
doen aankopen. Ruim anderhalf jaar
moeizaam onderhandelen met de drie
partijen waren eraan voorafgegaan. Op 26
september 1978 werd de koopovereenkomst
gesloten.
Het G.N.R. blijft op samenbundeling van
zijn terreinen bedacht, maar het kan
natuurlijk niet alles kopen wat op de markt
komt. En er zullen ook mogelijkheden aan
haar aandacht ontsnappen. Hier kan
initiatief van derde zijde inspringen, zoals
het geval Zonneheide leert. Een groter
gebied heeft meer mogelijkheid fauna en
flora te beschermen en eventueel te her
stellen. Immers, om met de voorzitter van
het Gooisch Natuur Reservaat te spreken:
stilstand, zeker ook in de natuur, is achteruit
gang en het G.N.R. wil vooruitgang.
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Het Magdalenabos
Aan de kust van het Gooimeer
W. K. K raak
In vroeger eeuwen als ’Het Magdalenabosch
aan de Zuider Zee’ aangeduid. De oude
spelling met -sch is op de recente topo
grafische kaart (1 : 25.000) bewaard ge
bleven. Aan de oostelijke rand van dit bos
ligt - en lag in vroeger tijden - een open
terrein, in ver verleden een groot stuk
woeste grond, geschikt om op wild te jagen.
Oude kaarten vermelden de naam: Warande
Wolfskamer. Nog steeds bestaat de naam
’Wolfskamer’, een ruim en open terrein voor
recreatie, door een rand kreupelhout
afgescheiden van het iets lager gelegen
fietspad langs de Gooimeerkust. Het
grootste deel van deze warande ten noorden
van het oude dorp Huizen wordt nu inge
nomen door een sportpark ’Wolfskamer’,
waar men de velden vindt van de sport
vereniging ’De Zuidvogels’ en de sport
vereniging ’Huizen’, benevens de ijsbaan en
een kunstskibaan.
Terug naar het Magdalenabos met de kaart
van Perk in de hand, de beroemde ’Kaart
van Gooiland na de Heide verdeeling van
1843’: het bos staat nauwkeurig ingetekend,
aan de ene kant door een pad gescheiden van
de Warande Wolfskamer, aan de westkant
begrensd door een zandweg langs golvend
akkerland. En nu een verrassing: in plaats
van de naam Magdalenabosch leest men op
de kaart Aalberg. Het open terrein tot de
bossen van de Eukenberg en van Oud
Naarden gaf op de kaart van Perk ruimte
voor nog drie notities: 'de lage Zeeweg’,
’Houtwijk’ en ’De Leemkuilen' en in het
dichte en uitgestrekte bos daarnaast wordt
de Eukenberg vermeld, maar wel onder
afwijkende benaming: ’Van ouds Hekkenberg later Kerkenberg’.

Een excursie naar het Magdalenabos en de
Aalberg

Weet iemand naar welke vrouwe Magdalena
het bos is genoemd? En de Aalberg? Al weer
een vrouwennaam, niet mis te verstaan zoals
die van een bekende berg: de Sijtjesberg, die
veranderde in Sijsjesberg.
De namen Aalberg en Aalbergsweg staan
niet op de topografische kaart. Daar vindt u
wel de namen van drie andere oude zand
wegen, die aftakten van de Driftweg (de
oude rand van de bebouwde kom van het
dorp Huizen) en aldus toegang gaven tot
bepaale punten aan de Zuiderzeekust. Het
zijn de Oud Naarderweg, de Hoge Zeeweg
en de Zeeweg. Deze laatste nu noemt Perk
de ’Lage Zeeweg’.
Op de excursie heeft men stellig veel plezier
van de kaart van Perk, want die prikkelt ons
voorstellingsvermogen tijdens de wandeling
door deze bijna vergeten uithoek van de
Gooise noordflank. Deze mooie kaart vindt
u op de omslag van ons tijdschrift tot en met
de vijfde jaargang (jaar 1987). Het origineel
heeft dezelfde schaal als de grote topo
grafische kaarten: 1 : 25.000. Er was in 1843
nog geen Huizer haven, de vissers bereikten
met hun schepen zelfs het strand niet. Maar
de kaart toont wel aan op welke hoogte van
de kust de vissers te verwachten waren, want
ten oosten van de Warande Wolfskamer
kwamen uit verschillende punten van het
dorp wegen naar een bepaalde plek van de
kust, ongeveer waar nu de waterzuiverings
installatie gebouwd is. De oude kaart
vermeldt deze bundel wegen als ’Strand
wegen’.
Voor een wandeling naar het Magdalenabos
zijn ook andere, recenter kaarten aan te
bevelen, de ’groene kaart het Gooi'l) en een
’wandelkaart ’Het Gooi’, noordelijk
gedeelte’, uitgegeven (omstreeks 1970) door
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de stichting Gooisch Natuurreservaat in
samenwerking met Staatsbosbeheer. Ook
de gewone stratenkaarten bewijzen goede
diensten. Je ontdekt dan dat in het dorp
Huizen een straat met de naam Zeeweg nog
bestaat en in het verlengde daarvan een fraai
gebogen Magdaleenweg. Een deel van het
patroon van oude wegen naar de kust is in de
bebouwing van het dorp verloren gegaan.
Zo heeft het sportpark Bestevaer aan de
rand van Huizen het tracé van de (Lage)
Zeeweg uitgewist.
Een boosdoener noem ik ook de moderne
route voor doorgaand verkeer langs de
westkant en noordkant van het oude dorp:
de Karel Doormanlaan, die met een grote
bocht oostwaarts overgaat in de verkeers
ader Bestevaer. Een voormalige zandweg
naar het Magdalenabos of de Aalberg vindt
men in het dorp dus nog wel aangeduid door
de straatnamen; deze straten hebben ook
nog de goede richting (NNO), maar pas aan
de overkant van de drukke verkeersweg
komen de oude zandwegen weer te voor
schijn. De stratenkaart vermeldt de namen:
Zeeweg en Aalbergsweg2\
Het Magdalenabos ligt dus achter de zojuist
genoemde bocht van de grote verkeersader.
Wellicht wordt het daardoor eerder
beschermd dan toegankelijk gemaakt, want
het grote publiek gaat er voorbij op weg naar
de haven of de jachthaven, naar het surfstrand of naar de Oostermeent. Slechts
wandelaars kunnen hier bos en veld bezoe
ken, fietsers behoren een omweg te maken.
Er is een mooi fietspad langs de kust van
Huizen (bij de Wolfskamer) tot Oud
Naarden.
Is dit deel van de Gooise noordflank nog een
van de gaafste en minst bezochte terreinen in
het Gooi? Je kunt je er ver van de bewoonde
wereld wanen, zelfs anno 1989. U vindt er
kleinschalige open ruimten, glooiende
velden, houtwallen en verspreide struwelen
en nog echte zandwegen. U moet niet aan
herbebossing denken wanneer u veldjes ziet
met kleine sparretjes - een paar decimeters
hoog - of elders al wat groter en ouder, maar
steeds in het gelid met leeftijdgenoten: het
zijn saaie kerstboomplantages.

Het uitzicht

De hoge Gooise kust was in de middel
eeuwen een geteisterde kust. Een klifkust,
een zandstrand, geen slik zoals nu na de
verzoeting, met een echte zee met eb en
vloed, dreigend en gevaarijk tijdens storm.
Zestig jaar geleden kom men al de zilte lucht
van de zee ruiken, voordat men in het
Magdalenabos of in het bos van Oud
Naarden aan de bosrand gekomen was. Een
ogenblik later stond men dan verrast stil op
deze klifrand en keek men uit over de
wijdheid van de zee.
Nu is het anders. Ook de geuren zijn niet
meer als vroeger. Sinds de voltooiing van de
afsluitdijk tussen Wieringen en Friesland is
het water allengs verzoet en zijn de getijden
verdwenen. Men heeft nog uitzicht op
water, het Gooimeer; de overkant is goed
zichtbaar. Die overkant, een lange strakke
lijn, herkent men als de dijk van Flevoland
met een prozaïsch silhouet tegen de lucht,
een moderne woonplaats: Almere-Haven.
Wanneer de lucht weinig waterdamp bevat
en de zon extra helder schijnt, dan blijven
ook de verten kleurecht en lijkt alles in de
verte bedrieglijk nabij. Mijn herinneringen
aan dit uitzichtpunt aan de rand van het
Magdalenabos gaan terug tot het jaar 1937,
dus enkele jaren voor de tweede wereld
oorlog. Goede vogelvrienden van mij
hebben een nog langere staat van dienst
langs dit kustgedeelte. Het was een strate
gisch punt om gewapend met een kijker
vogels te tellen en om te beslissen of men de
kant van Naarden op zou gaan of naar het
Huizer slik en de Huizer pier.
Zo kon men materiaal verzamelen om
historie te schrijven over de groei van
aantallen Kleine Zwanen, die na de ver
zoeting van het Ijsselmeer zich steeds meer
aangetrokken voelden door het ondiepe
kustwater langs de kust van het Gooi en van
de Eempolders. Deze zwanesoort broedt in
het noge noorden op de arctische toendra,
noordelijker nog dan de Wilde Zwaan.
Tegenwoordig foerageren deze wintergasten
bij ons ook vaak op het droge, in weiland.
Een andere opmerkelijke vogel, de Berg
eend, woont in het Gooi als broedvogel. In
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vroeger j aren verscheen de broedpopulatie
van Gooise Bergeenden tegen het voorjaar
allereerst aan de kust op het slik. Daarna
verspreidden ze zich allengs in groepjes of
paarsgewijs over het ’binnenland’ om zich
tijdelijk te vestigen in laaggelegen weilanden
temidden van de hogere zandgronden, ook
op de buitenplaatsen van ’s-Graveland of op
het Waschmeer. Bergeendvrouwtjes
broeden immers graag in konijneholen. Al
lang geleden werd geconstateerd, dat de
bergeendpopulatie uit het Gooi verdween
na de broedperiode om pas weer tegen de
herfst normaal op het slik terug te keren.
Dat bleek het verschijnsel ’ruitrek’ te zijn.
Samenvattend kan ik op grond van herinne
ringen zeggen, dat vogelaars, gewapend met
prismakijker, schetsboek en notitieboekje
op de fiets bij voorkeur naar de Gooise
noordflank reden om op een paar punten ver
zicht te krijgen over de kust. Langs de
kusthoogten kon je dan wel via uitgesleten
konijnepaadjes voortrijden. Een echt breed
en verhard fietspad onderlangs, zoals nu,
was er nog niet.
Het Grenspad

Men beseft het gewoonlijk niet - en men zal
er zich dan ook niet druk over maken - ...
maar het Magdalenabos èn de eerder
genoemde grote bocht tussen de Karei
Doormanlaan en de Bestevaer, juist dat
stuk, de open velden en het bos liggen in de
gemeente Naarden!
Wie de topografische kaart in alle details
goed bekijkt kan het zien. Wellicht is de
stratenkaart van het Gooi in dit opzicht nog
duidelijker, want de schaal 1 : 15.000 geeft
ruimte voor zulke details.
In de Gooise noordflank behoort bijna het
gehele brede kustgebied tot het grondgebied
van de gemeente Naarden: van Oud
Valkeveen ruim 2lh km oostwaarts en 1 tot
IV2 km diep land in. Pas de Wolfskamer is
Huizer grond. Op Naardens gebied liggen
dus ook Drafna, St. Michael, De Leeuwen
berg en het landgoed De Limiten, maar de
Limitische Heide ligt in Huizen. De bossen
rond de Eukenberg en het Magdalenabos
met de velden daar - inclusief de Driftweg -

dat is allemaal Naarden.
Aan dat lange stuk Driftweg staan woningen
slechts aan een kant: die vormen met de
voortuintjes de grens van de gemeente
Huizen.
Volgens een bekend principe heeft ook de
straatweg tussen Naarden-vesting en
Huizen, waar lang geleden de stoomtram
langs liep, zijn naam gekregen: Huizerstraatweg (op Naardens grondgebied tot de
voormalige tramhalte Berghuis) dus tot de
gemeentegrens, daarna Naarderstraat in
Huizen.
Hoe loopt nu de gemeentegrens, die wij bij
de Driftweg aantroffen uiteindelijk naar
’zee', dus naar het Gooimeer? Dat is op een
kaart vlot te volgen. De Driftweg kruist de
Karei Doormanlaan, de eerste straat links
heet Grenspad - de naam is duidelijk - en die
straat brengt ons tot de Bestevaer. Aan de
overkant daarvan is het Grenspad niet meer
als straat, zelfs niet als pad, zichtbaar. Wij
staan voor een bosrand, dicht struikgewas en
bomen, links het begin van het Magdalena
bos, rechts de Wolfskamer. Maar wij zien
nog meer: hier begint een lage aarden wal
overladen met struiken en hogere bomen.
Dat moet een oude grenswal zijn, pal naar
het noorden gericht en doorlopend tot de
kust. Links hiervan begint een bospad, een
toegang dus tot het Magdalenabos. Dit pad
gaat parallel op met de grenswal en zie, na
(naar schatting) 160 meter wipt het naar
rechts over de wal: daar is men dus terug op
het oude Grenspad. De breedte van het
gesloten front van het bos langs de bocht in
de grote verkeersweg schat ik op 100 m. Aan
de Huizer kant geeft dus het verplaatste
Grenspad toegang tot het Magdalenabos,
aan de Naarder kant volgt de Aalbergsweg
de boszoom. Hier zijn ook enkele toegangspaden tot het bos.
Een vraag: hoe heet de overgang van de
Karei Doormanlaan tot de Bestevaer op
Naardens grondgebied? Loopt de Karei
Doormanlaan onder die naam slechts tot de
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grens (de kruising met de Driftweg) of reikt
hij verder? Begint de Bestevaer pas zodra
men voor de tweede keer de grens passeert?
Heeft de gemeente Naarden voor het hier
bedoelde traject een eigen naam in voor
raad? Bij voorbeeld ’Huizer Bocht’?
Serieus bedoel ik het volgende: de oude
namen van de zandwegen, die zich hier voor
fietsers en wandelaars aanbieden, moet men
niet alleen op een kaart kunnen lezen, maar
ook in werkelijkheid zien staan aan het begin
van zo’n weg: ’Lage Zeeweg’, 'Aalbergsweg’, ’Grenspad' ter wille van gemakkelijker
oriëntatie.

rode snavel; de borstband is in werkelijkheid
bruin en zwart van kop en bovenhals is
groenachtig. Men zou bergeenden kunnen
verwarren met mannetjes van de Grote
Zaagbek in de vlucht, maar die hebben een
veel langere en dunnere snavel en zij hebben
een veel sneller vleugelslag; wie daar op
leert letten zal Tadorna en Mergus merganser
ook bij slechte belichting gemakkelijk van
elkaar onderscheiden.
Een wandeling op 4 mei 1989 langs en door
het Magdalenabos, afdaling naar het
fietspad langs de kust, daar rechtsaf naar de
Wolfskamer, terug via het Grenspad. Een
routinebezoekje om vogelgeluiden te
noteren. Gehoord werden: Groene specht
(de lach), Winterkoning, Roodborst, Merel,
Zwartkop, Tjiftjaf, Koolmees.
Geluiden in de weelderige opslag van
struiken en bomen op het voormalige strand
(zo herinnert bijna niets meer aan de oude
Zuiderzee!) en in de brede rietzoom:
Rietzanger, Tuinfluiter, Fitis.
Eigenlijk een miniatuurwereld van twee
sterk uiteenlopende biotopen. Een verzuch
ting: hoeveel meer zou ik hebben kunnen
noteren, wanneer ik hier niet om elf uur
’s morgens was geweest, maar al van voor
zonsopgang af!

Vogelwaarnemingen

Een wandeling op 23 april 1989. Magdalenabos, het uitzichtpunt de Aalberg aan de kust
en op een halve kilometer afstand hiervan de
Eukenberg. Deze hogere heuvel (14,3 m)
midden in het bos aldaar ligt niet aan de kust
(op de kaart nagemeten zeker 250 m ervan
verwijderd). In de middeleeuwen moet die
afstand beduidend groter geweest zijn, want
stormen gaven het zeewater de kracht om de
hoge kust te ondermijnen.
Een troepje kauwtjes en een paar zwarte
kraaien doen zich tegoed aan gemorste
graankorrels bij een opslagplaats van
zaaikoren. Ik hoor een fazantehaan kraaien.
Even later zie ik de vogel over de bosgrond
tussen de stammetjes voortrennen. Een
opgeschrikte houtduif herken je onmiddel
lijk op het gehoor, want een geluid - in dit
geval de vleugelroffel - vang je uit alle
richtingen op. Een paartje bergeenden komt
overvliegen, wel laag, maar zonder enig
geluid; het is dus zuiver toeval of vogelaars
instinct, dat je op zo'n ogenblik juist naar de
lucht kijkt en in die richting. Het bergeendvrouwtje vliegt voorop, het mannetje dicht
achter haar. Zo hoort het ook in de wereld
van Tadorna, want de wijfjes nemen het
initiatief bij het zoeken naar geschikt
broedterrein. Hij begeleidt haar zelfs
wanneer zij heen en weer gaat tussen
foerageergebied aan de kust of elders en de
gekozen broedplaats. De Bergeend heeft in
zijn bedaarde vleugelslag iets gansachtigs.
Op enige afstand lijkt het een witte vogel
met donkere borstband en zwarte kop met

Een lijst van adoptieprojekten 1989

De Stichting Gooisch Natuurreservaat heeft
een lijst samengesteld van adoptieprojekten.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi
heeft daaruit twee projekten geadopteerd.
Ik citeer hier het eerste projekt: ’Aanleg van
een uitzichtpunt met zitgelegenheid voor de
bezoekers bij het Magdalenabos aan de
Gooimeerkust’.
NOTEN
1) Gezamenlijke uitgave van: Stichting Gooisch
Natuurreservaat, Vereniging van Vrienden van
het Gooi, Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten in Nederland, Fietspadenvereniging
Gooi en Eemland, Stichting VVV Gooi en
Vechtstreek, ANWB. 19822e, geheel bijgewerkte
druk.
2) Is Aal een afkorting van Magdalena? Verwar
Aalberg niet met Aalberse: de Aalberselaan is,
zoals het behoort, te vinden in de staatslieden
buurt te Huizen.
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Bijen bij het bos
A.C.J. de Vrankrijker
Oudtijds zag men her en der in het Gooi
plekken, waar jaar in jaar uit bijenkorven
gezet werden. Dat gebeurde in de bloeitijd
van de boekweit (in de tweede helft van juni)
en in de tijd, waarin de heide in volle glorie
stond. Zulke plekken trof men in de
negentiende eeuw in en bij elk der dorpen,
bij elkaar ongeveer een honderdtal.
Men sprak van bijenschansen of bijenstallen.
Deze waren gewoonlijk vierkant, omringd
door lage walletjes, begroeid met eikehakhout, waardoor de korven beschut stonden.
Meestentijds waren ze een meter of tien lang
en breed en bestemd voor 30 tot 60 korven.
Het merendeel van de daarin huizende
volken was nogal zwermlustig door onvol
doende selectie. Het ontbrak in het Gooi
aan echte deskundigheid; men had te veel de
neiging om de best gevulde korven leeg te
halen en nog late zwermen op te zetten voor
overwinteren.
De bijenschansen zijn geleidelijk verdwenen
sinds de oude bijenhouderij omstreeks 1900
te gronde ging. Oorzaken hiervan waren de
invoer van goedkope honing uit andere
landen en vooral het verdwijnen van de
boekweitbouw. De consument gaf namelijk
steeds meer de voorkeur aan havermout en
griesmeel boven boekweitegrutjes. Boven
dien was boekweit een riskant gewas,
waarvan de opbrengst bij ongusntig weer erg
kon tegenvallen. De boeren verbouwden nu
liever bieten als veevoer en koolrapen.
Dit verdwijnen gaf mij in 1946 aanleiding om
na te gaan, waar nog restanten van schansen
te vinden waren en uit diverse bronnen de
spreiding in het verleden te reconstrueren.
Alleen mensen die toen tot de oudsten
behoorden, wisten nog iets van tijden,
waarin de Gooise bijenhouderij menigeen
een welkome aanvulling van het inkomen
bracht en voor sommigen zelfs de enige bron
van inkomsten kon zijn. Ik heb er toen vele

agrariërs over benaderd, met succes.
Daarnaast bleek het kadaster aan de
Droogbak te Amsterdam een belangrijke
bron van gegevens.
Bijenschansen vond men soms binnen de
bebouwde kom van een dorp (Laren),
gewoonlijk echter verspreid over het
bouwland in de engen, veel ook dicht bij de
heide of aan de zoom van een bos. Zo vond
ik er een aan de Aalbergsweg (Patriotten
weg) dicht bij zee, dus in het gebied, dat wij
’Magdalenabos’ noemen. Wat verder naar
het westen, bij de Eukenberg, was er ook
een. We bevinden ons hier op Naarder
grond, maar in bouwland dat van Huizen uit
is ontgonnen en deel uitmaakte van de bij dit
dorp behorende eng.
Waarom zo ver van de oude Huizer dorps
kern? We moeten hiervoor terug naar de
eerste helft van de negentiende eeuw. De
bevolking breidde zich toen in alle dorpen
sneller uit dan tevoren, onder meer als
gevolg van het invoeren van de koepok
inenting. De merendeels agrarische bevol
king zag zich hierdoor genoodzaakt nieuwe
bestaansmogelijkheden aan te boren. Ten
dele kon dit door uitbreiding van de weverij
en andere nijverheid, in Huizen door
opvoeren van de visserij. Daarnaast dijde de
landbouw uit door ontginningen. Er vond
een verdubbeling van het akkerland plaats,
vergeleken met de achttiende eeuw. Dit
mede door het weer in gebruik nemen van
braakliggend, weinig renderend land.
Men bebouwde gemiddeld een derde met
boekweit, ongeveer evenveel met aard
appelen en eveneens een derde met rogge.
Dit ging een aantal jaren redelijk goed, maar
weldra niet meer naar wens. De boeren
kregen namelijk gebrek aan mest. Het
aantal koeien, dat in de winter op stal het
nodige leverde, kon men moeilijk vergroten,
wegens gebrek aan weiland in de zomer. De
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moeilijk meer uit te maken. Wel kan ik
meedelen, dat Huizen in 1866 149 hectaren
boekweit noteerde en 368 bijenkorven. In
1900 lees ik van slechts 32 hectaren boekweit
en 22 korven. Tien jaar later waren de
getallen respectievelijk 3 en 6. Kwamen er
toen misschièn Naarder imkers naar het
Magdalenabos en de Eukenberg? Stellig
niet, want Naarden noteerde in 1900 nul
hectaren boekweit en 2 korven. In 1910 geen
enkele meer.
Vraag: heeft het zin bij de Aalbergsweg weer
een bijenschans in te richten? Een voorbeeld
biedt het Corversbos, waar na de publicatie
van mijn gegevens indertijd een bijenschans
werd ingericht.
NOOT
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V oor nadere gegevens om trent de bijenhouderij in
het G ooi zij verwezen naar A .C .J. de V rankrijker,
N aerdincklant, D en H aag 1947.

Linoleumsnede (detail) van Elsbeth Corstius,
1983
meenten van de erfgooiers - niet al te best
verzorgd, deels te droog, anderdeels te n a tkonden geen aanmerkelijke verhoging van
begrazing verdragen en ander weiland was
er weinig.
De boer ondervond dat de opbrengst van
zijn te schraal bemeste akkers terugliep. Hij
moest naar beperkter omvang. Vele van de
verlaten akkers werden toen beplant met
eikehakhout. Er werd om de zeven jaar
gekapt. Dit gaf enig rendement in de tijd,
waarin de schors afzet vond in de leerlooierij
en de takken hun dienst bewezen in de
bakkersovens. Op menig punt in de vroegere
engen kan men eikenakkers nog aanwijzen.
Sinds er niet meer regelmatig gehakt werd,
omdat de vraag naar hakhout wegviel, zijn er
eikenbosjes uit gegroeid. De wandelaar kan
ze bij het Magdalenabos en de Eukenberg
zonder moeite terugvinden.
De bijenschans bij het Magdalenabos vond
ik al in 1946 niet meer terug, van die bij de
Eukenberg zag ik nog resten.
Sinds wanneer zijn ze niet meer in gebruik,
respectievelijk verdwenen? Dat is nu
153

Natuurherstel van het vennetje op de
Zonneheide
Aljos Farjon
Inleiding

Op 10 april 1989 werd door een delegatie,
namens de Vereniging van Vrienden van het
Gooi, ter plaatse van het object het geld
bedrag, nodig voor het herstel van het
vennetje op de Zonneheide, aangeboden
aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat.
Naast dit project adopteerde de Vereniging
nog het herstel van het uitzichtpunt over het
Gooimeer aan de rand van de Naarder eng
bij het Magdalenabos, waarover elders in dit
nummer door dr W.K. Kraak wordt bericht.
In het veld werden enkele bestuursleden van
de Vereniging en prof dr A.P. A. Vink,
voorzitter van de wetenschappelijke advies
commissie van het G.N.R. rondgeleid door
de rentmeester van de Stichting, ing
H. Korten. Het feit, dat de Vereniging nu
betrokken is bij deze projecten, lijkt een
goede aanleiding iets in het kort over dit
vennetje en het natuurherstel daarvan te
schrijven.
Beschrijving

Vennen zijn van oorsprong voedselarme,
ondiepe plassen, gelegen in voedselarme
hogere zandgronden1*. Hydrologisch
kunnen we daarbij twee categorieën
onderscheiden: vennen die boven het
eigenlijke grondwater op een ondoorlatende
laag (oerbank in een podzolbodem) liggen
en vennen die in verbinding staan met het
grondwater. Het vennetje op de Zonneheide
behoort tot de laatste categorie. Het is
waarschijnlijk ontstaan door uitstuiving van
zand tot op het grondwaterniveau, waarop
het nabije kleine stuifzandterrein en de
hogere ligging van nog intacte delen van het
podzolprofiel in de directe omgeving wijzen.
Dit donkere zand vormde de oorspronke
lijke bodem van de heide. Het omringende

terrein ligt ongeveer 1,8m +N.A.P. en,
zeker vroeger, was er slechts een ondiepe
uitstuiving nodig om aan het grondwater te
geraken. Het terrein geeft duidelijke
aanwijzingen in het reliëf van eerdere
uitgravingen, mogelijk om een meer
constante watervoorraad voor het drenken
van schapen of ander vee te verkrijgen.
Zoals op zeer veel plaatsen het geval is, is
ook dit kleine ven (het is slechts enkele
tientallen meters breed) vrijwel geheel in het
bos komen te liggen. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld rondom het grotere Hilversums
Wasmeer, is dat bos hier spontaan, zij het
onder invloed van bebossing in de direkte
omgeving van de Zonneheide, ontstaan.
Grove den (Pinus sylvestris), Ruwe berk
(Betula pendula) en Zomereik (Quercus
robur) zijn de voornaamste boomsoorten.
Meer naar de Noodweg toe speelt Ameri
kaanse vogelkers (Prunus serotina) een
belangrijke rol, waarschijnlijk onder invloed
van stikstofverrijking van de bodem. Via dit
bos komen nu reeds jarenlang flinke
hoeveelheden blad- en takafval in het ven
terecht. Daardoor is het voedselarme
karakter voor een groot deel veranderd in
een voedselrijke situatie. Vooral wanneer
het ven in droge zomers grotendeels droog
valt treedt een versnelde omzetting van dit
organisch materiaal op, waarbij vooral
stikstof vrijkomt. Hierdoor hebben weer
plantesoorten van voedselrijke, natte
milieus een kans gekregen. Er is dicht
struweel van Grauwe wilg (Salix cinerea)
ontstaan, waarin Grote brandnetel (Urtica
dioica), Mannagras (Glyceria fluitans) en
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) de
stikstofrijkdom indiceren. Het water van dit
ven wordt, behalve door regenwater, zeer
waarschijnlijk door grondwater gevoed, met
name vanuit de op tamelijk geringe afstand
gelegen hoogte van de Hoorneboeg. Dit
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water bevat in de regel meer kalk (Ca) en
bicarbonaten (H C 0 3) dan venwater, dat
uitsluitend door regenwater wordt gevoed.
Er blijken, ondanks de voedselverrijking,
nog steeds veenmossen in het ven te groeien.
De twee soorten, die op 15 mei 1989 door mij
werden vastgesteld (Sphagnum squarrosum
en S. flexuosum) behoren echter tot de
veenmossen, die in tamelijk voedselrijke
moerasbossen en venen, tot zelfs in brakke
rietlanden2^voorkomen. Een ander veel
voorkomend mos is Gewoon haarmos
(Polytrichum commune), dat op periodieke
verdroging wijst; onder de mossen is verder
vermeldenswaard het Puntmos (Calliergonella cuspidata), dat op een plek tussen de
wilgen werd gevonden.
Ook de overige plantesoorten wijzen
merendeels op een (matig) voedselrijk
milieu. De enige zeggesoort, die werd
aangetroffen, is Moeraszegge (Carex
acutiformis), ongeveer in het midden van het
ven een flink veld van met wortelstokken
verbonden spruiten vormend. Zonnedauw
(Droseraspp.) of Snavelbies (Rhynchospora
spp.) werden niet gevonden. Op de weinige
natte zandige plekjes, die voor deze typische

soorten nu in aanmerking lijken te komen,
groeide slechts Knolrus (Juncus bulbosus
spp. bulbosus), een steeds algemenere
verschijning langs vele venoevers.
De omgeving wordt zeer druk door recrean
ten bezocht. Er lopen tal van sluippaadjes
om het ven en door het bos. Hierdoor is een
grazige vegetatie.langs de padranden om het
ven ontstaan met tal van soorten planten, die
kenmerkend zijn voor storingsmilieus. Zelfs
Straatgras (Poa annua). Klis (Arctium sp.)
en Kropaar (Dactylis glomerata) ontbreken
niet in dit gezelschap. Van soorten uit de
vroegere heide is nog maar heel weinig te
vinden, een opvallende afwezige is Dophei
(Erica tetralix). Wel zijn er nog enkele
soorten, die verband houden met het
stuifzand. De verbossingis hiervan de meest
voor de hand liggende oorzaak. In totaal
werden op 15 mei 1989 69 soorten vaatplanten en 7 soorten mossen gevonden.
Van de fauna in zijn geheel is veel minder
bekend. Een inventarisatie zou veel meer
tijd vergen dan het vaststellen van de
aanwezige flora. Alleen van de aanwezige
amphibieën is iets meer bekend3). Vastge
steld zijn Kleine watersalamander (Triturus
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Bruine Kikker
vulgaris, 1980, 1987), Kamsalamander
(Triturus cristatus, 1987), Heikikker (Rana
arvalis, 1980), Groene kikker (R. esculenta
s.l., 1987), Bruine kikker (R. temporaria,
1980, 1987, 1989) en Gewone pad (Bufo
bufo, 1980, 1987). Dit is een kenmerkende
en zeker in de huidige tijd, tamelijke rijke
herpetofauna van matig voedselrijke
veengebieden. De meest zeldzame soort is
de Kamsalamander, gevolgd door de
Heikikker. Het biotoop van de Kam
salamander vereist o.a. niet te ondiep water,
waarin zich, naast waterplanten, ook
onbegroeide ruimten en verborgen oeverschuilplaatsen bevinden4*. In ’echte’ zure
heidevennen komt hij vrijwel nooit voor,
maar de grondwatertoevoer waarborgt hier
vermoedelijk de geschiktheid voor deze
sterk achteruit gegane salamandersoort.
Beheer

Het grootste probleem voor het behoud,
c.q. herstel van de natuurwaarden in dit
kleine ven aan de zuidrand van het Gooi
vormt de accumulatie van organisch mate
riaal, waardoor het ven dichtgroeit met
struikgewas en er voedselverrijking (eutrofie) optreedt. Een secundair probleem lijkt
de recreatiedruk, met name van spelende
kinderen en badende honden te zijn. Hier
kunnen slechts enkele globale suggesties

voor een herstelbeheer worden gegeven; het
is duidelijk, dat de eigenaar (Stichting
Gooisch Natuurreservaat) in een beheers
plan meer nauwkeurig zal moeten vast
stellen, wat er moet gebeuren.
Allereerst zal het grootste deel van de opslag
van bomen en struiken in en om het ven
moeten worden verwijderd. Het is echter
van belang om enkele groepjes wilgen en
solitaire loofbomen te behouden. Vooral
waar nog veenmossen aan de randen
voorkomen lijkt het beter de vegetatie
ongemoeid te laten. Vervolgens moet het
ven voorzichtig worden uitgebaggerd,
waarbij de wilgestronken mee verwijderd
worden. Er bestaat weliswaar geen gevaar
voor het doorbreken van een ondoorlatende
oerlaag, maar een al te diepe uitgraving is
ongewenst: een waterdiepte in een normale
zomer van 50 cm lijkt een goede richtlijn.
Het is overigens niet bekend, in welke mate
de (grond-)waterstand in het ven fluctueert.
Een zekere fluctuatie moet als normaal
beschouwd worden. Uiteraard dient al het
organisch materiaal en de baggerspecie
afgevoerd te worden. Het is ook belangrijk
zo veel mogelijk een geleidelijke overgang
nat/droog te behouden, waar dat ook nu het
geval is, zodat zich hier wellicht weer
kenmerkende venoevervegetaties kunnen
ontwikkelen. Tenslotte is een betere
geleiding van de recreatie dringend gewenst,
waarbij een sterke reductie van het aantal
paden en een zekere vorm van afsluiting
onontkoombaar lijken.
NOTEN
1) Leentvaar, P., Vennen. In: Natuurbeheer in
Nederland, deel 1: Levensgemeenschappen.
Pudoc, Wageningen.
2) Barkman, J.J., 1966. Standplaatsgegevens in:
J. Landwehr. Atlas van de Nederlandse
Bladmossen. K.N.N.V., no. 15, 3de druk.
3) Gorkom, J.C. van & M. Rotermundt, 1980.
Amphibieën en Reptielen in het Gooi. Intern
rapport LHW nr. 507, Wageningen; zie ook
P.J.H. van der Linden, H. van der Pol & O.
Langendorff, 1987. Poelenonderzoek in het
Gooi. Ongepubl.
4) Bergmans, W. & A. Zuiderwijk, 1986. Atlas van
de Nederlandse Amphibieën en Reptielen.
K. N.N.V., nr. 39.
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De katholieke kerkgeschiedenis tussen
Vecht en Eem. Vondsten in het archief O.B.C.
M.F.G. Parmentier
Het rijke archief van het Metropolitaan
Kapittel van de Oud-Bisschoppelijke
Clerezie (AOBC), dat in het Rijksarchief te
Utrecht wordt bewaard, bevat talloze nog
onuitgegeven documenten, die voor de
plaatselijke katholieke kerkgeschiedenis
van diverse delen van Nederland zouden
kunnen worden benut. Bij het onderzoek
naar de geschiedenis van de oud-katholieke
parochie van Hilversum (waarvan de
resultaten naar alle verwachting in oktober
1989 zullen verschijnen) vond schrijver
dezes niet alleen veel relevant materiaal
voor het directe doel, maar ook een aantal
stukken dat voor de plaatsen rondom
Hilversum van belang is. Vooral uit de
periode 1638-1646 bleken er diverse waardevolle documenten te bestaan. Hierin
figureren de bekende Ankeveense pastoor
Berthold Ingels, de Weespse pastoors
Hendrik Ebben, Arent Loeff en Aegidius
de Ridder, de Jezuïetenpater Godfried
Franken, die in Weesp en Naarden optreedt
en de pastoors Tijmen de Saijer in Hilversum
en Floris van Vianen in Laren. Inhoudelijk
gaat het vooral om competentiekwesties:
wie mag waar het pastoraat uitoefenen?
Deze problemen waren ontstaan door het
wegvallen van de voorreformatorische
parochiestructuren en de moeilijke verhou
ding tot de protestantse overheid enerzijds
cn de concurrentie tussen reguliere en
seculiere geestelijken (paters en wereldhe
ren) anderzijds. Deze laatste was 'ontstaan,
doordat de Romeinse overheid de noorde
lijke Nederlanden na de Reformatie als
missiegebied was gaan beschouwen, als
gevolg waarvan de oude kerkstructuur
volledig vernietigd zou zijn. Rome stelde wel
een apostolische vicaris aan, die in feite
opvolger van de voorreformatorische
aartsbisschoppen van Utrecht was, maar die
titel niet droeg. Dat was enerzijds omdat de

protestantse overheid dat niet wilde hebben
en anderzijds omdat de koning van Spanje
vóór de Reformatie en de tachtigjarige
oorlog de aartsbisschop van Utrecht
benoemde; de paus mocht die benoeming
alleen bekrachtigen. Dit benoemingsrecht
bestond voort wat paus en koning betrof:
wellicht konden de Nederlanden immers
worden heroverd! Apostolische vicarissen
kregen daarom aartsbisdommen ”in partibus
infidelium” toegewezen, dat wil zeggen
aartsbisdommen in het Oosten die door de
Turken waren veroverd en dus ”in de
gebieden der ongelovigen” lagen. Titulair
waren ze dus (aarts)bisschop van Philippi,
Efese, Sebaste enz., maar in feite functio
neerden ze als aartsbisschoppen van
Utrecht. Maar de apostolische vicarissen
kregen niet zoveel bevoegdheden als de
voorreformatorische aartsbisschoppen van
Utrecht hadden gehad. Het centrale
Romeinse kerkgezag werd vertegenwoor
digd door de internuntius te Brussel of de
nuntius te Keulen. Door deze toch onduide
lijke situatie ontstond er een rivaliteit tussen
de onder de apostolische vicaris werkende
pastoors en de paters, met name Jezuïeten,
die hun zending van hun overste (die vaak
niet in Nederland woonde) hadden, ook al
was, althans theoretisch, toestemming van
de apostolische vicaris ook voor de regu
lieren vereist. Een voorbeeld hiervan in het
Gooi is de strijd tussen pastoor Arent Loeff
en zijn collega’s en pater Godfried Franken
om het pastoraat van de katholieken van
Weesp, die tot de jaren 1641-1642 duurde en
die tussen pastoor Berthold Ingels en pater
Godfried Franken om het pastoraat van de
katholieken van Naarden in 1642-1643.
Maar onderling hadden de seculieren ook
geschillen. De apostolische vicaris of zijn
vertegenwoordigers moesten die dan
oplossen. Voorbeelden hiervan zijn het
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geschil tussen Tijmen de Saijer en Floris van
Vianen in 1644 over het pastoraat van
Eemnes en tussen Berthold Ingels en Arent
Loeff in 1646 over het pastoraat van de
dorpen tussen Ankeveen en Weesp. In het
nu volgende worden de diverse gevonden
documenten in chronologische volgorde
weergegeven; dit eerste artikel gaat over
Weesp. het tweede artikel over het Gooi en
het derde over Weesp en Ankeveen. De
originele teksten in het Latijn konden hier
niet of nauwelijks worden weergegeven, uit
plaatsgebrek en om de lezer niet onnodig te
vermoeien. Zij worden in vertaling gegeven.
Oudnederlandse teksten worden in de
originele spelling afgedrukt.
De strijd om het pastoraat van Weesp en
omstreken

Sinds 1615 werkte in Weesp de Amsterdam
mer Hendrik Ebben als pastoor1*. Op 10 juli
16312) was hij ook pastoor in Amsterdam
geworden en kreeg hij de stadswijk te
bedienen, waarin de pasgebouwde Westerkerk stond, tot zijn overlijden in 1657. In
1637 werd hij van zijn pastoraat te Weesp
ontslagen. Aanleiding voor zijn ontslag te
Weesp was, dat het stadsbestuur Ebben had
"gebannen”, dat wil zeggen, dat de toegang
tot de stad hem was ontzegd. Deze ban had
te maken met zeer ernstige klachten van
34 katholieke Weespenaren, die een
verzoekschrift hadden opgesteld aan de
internuntius te Brussel, Ricardo Paolo
Stravio. Dit verzoekschrift, op 1 november
1634 in het Nederlands opgesteld, is in een
(op 2 december te Brussel vervaardigde)
Latijnse vertaling bewaard gebleven ’’. De
namen van de 34 zijn aan deze vertaling
helaas niet meer toegevoegd. Zij schrijven
dat er in Weesp, ondanks de kleinheid van
de stad en de invloed van de Reformatie,
steeds heel wat aanzienlijke personen
gewoond hebben, die de katholieke religie
beleden en openbare ambten hebben
kunnen bekleden. Maar de meesten van hen
waren toch bang om geestelijken te herber
gen of samenkomsten in hun huizen te
organiseren.
Er was echter één uitzondering: Meester

Joannes Noordinghen, destijds chirurg(ijn)
van de stad, die zelf en na zijn overlijden zijn
weduwe en kinderen, geestelijken ontving
en godsdienstoefeningen in zijn huis liet
houden. Eén zoon en twee dochters hadden
een kerkelijke status gekregen (de zoon was
priester geworden en de dochters ’’geeste
lijke dochters” of ’’klopjes”) . Sinds ongeveer
19 jaar geleden nu kwam meester Hendrik
Ebben als priester in het huis van Joannes
Noordinghen. Al kort na zijn komst had hij
aan de Weespse katholieken gevraagd om
zijn kandidatuur als pastoor te onder
steunen, maar deze hadden dat geweigerd,
omdat er nog een oude pastoor in Utrecht
woonde, die officieel voor Weesp was
aangesteld. Ebben moest hierin berusten,
maar bleef de katholieken over deze kwestie
lastig vallen. En er viel over Ebben nog veel
meer te klagen. Zijn zedelijk leven was
geenszins in orde: hij zat achter vrouwen
aan. Tussen regulieren en seculieren zaaide
hij tweedracht. In zijn preken was hij zo fel
anti-protestant, dat de katholieken vreesden
voor represailles van de overheid. Ander
zijds was zijn verkondiging zo aanstoot
gevend , dat minstens één persoon protestant
geworden was. Men had naar de apostolische
vicaris, Rovenius, geschreven, maar deze
had op 8 augustus 1634 alleen maar beves
tigd, dat Ebben pastoor van Weesp was en
dat ondanks het feit dat hij ook te Amster
dam verplichtingen had. Marius, de vicaris
van het bisdom Haarlem, had al aanbevolen
dat Ebben Weesp zou opgeven. Maar Ebben
had de bevestiging van zijn volmacht door
Rovenius aangegrepen om juist vaker naar
Weesp te komen, tweedracht te zaaien en
zich weer zedelijk te misdragen. Heel wat
katholieken vonden dat hij wegmoest,
omdat er een conflict met het stadsbestuur
dreigde en afval onder de katholieken.
Bovendien was het toch onredelijk om een
pastoor te moeten onderhouden, die in
Amsterdam woonde en die op de grote
feestdagen nooit verscheen, maar die acht of
meer dagen eerder al kwam, ’’alleen om
onze geldbuidel leeg te maken, niet om
zielzorg te bedrijven”. Bovendien was hij
afgunstig op vrome en vreedzame priesters
zoals de Jezuïetenpater Nicolaas Loenen,
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die niet alleen in Weesp geboren was, maar
ook van het stadsbestuur vergunning had om
de priesterlijke bediening vrijelijk uit te
oefenen, zo vaak hij naar Weesp kwam om
zijn vrienden te bezoeken en zijn particuliere
aangelegenheden te behartigen. Ebben
echter sprak altijd met minachting over de
regulieren. Hij was kennelijk bang dat
Loenen in Weesp zou gaan wonen, want hij
rustte niet, totdat hij de apostolische vicaris
had voorgeschreven, dat niemand in Weesp
mocht preken, zelfs niet op doortocht, tenzij
met toestemming van hemzelf. Daarna
stelde hij alles in het werk om pater Loenen,
die toch bekend stond als een rustig en
vredelievend mens, iemand van goede
levenswandel, die al een paar afvalligen had
weten te bekeren, de stad Weesp uit te
krijgen.
De apostolische vicaris, Philippus Rovenius,
had volgens de schrijvers aangegeven dat hij
bereid was Ebben uit Weesp te verwijderen,
als de Weespenaren in zijn plaats maar geen
Jezuïet zouden binnenhalen. Het leek wel
alsof het protestantse stadsbestuur de
Weespse katholieken beter gezind was dan
de eigen kerkelijke overheid. Het was
onbegrijpelijk waarom zo’n vroom en
rechtschapen mens, wiens familieleden bij
de notabelen van de stad hoorden, de
Weespse katholieken niet even goed en
beter zou kunnen pastoreren als Ebben. De
apostolische vicaris had twee andere
priesters voorgesteld, die het pastoraat
zouden kunnen overnemen, maar die leken
toch minder geschikt en gekwalificeerd voor
deze taak. De apostolisch vicaris was er
kennelijk alleen maar op uit om de regu
lieren buitenspel te zetten, ook al leidde dat
tot regelrechte pastorale rampen. Om al
deze redenen verzochten de 34 klagers, dat
de Brusselse internuntius de zaak ter hand
zou nemen en Loenen in plaats van Ebben
aan te stellen, eventueel allereerst per
modum provisionis, bij wijze van een
voorlopige maatregel.
Op 9 december 1634 schreef internuntius
Stravio aan de kardinaal-staatssecretaris
Barberini dat hij vanwege ”de schandalige
levenswandel” van Ebben, bij wijze van
voorlopige maatregel, Nicolaas Loenen

voor Weesp had aangesteld4'. Op 17 maart
van het volgende jaar schreef Rovenius een
brief naar Stravio, waarin ook de zaak
Weesp ter sprake kwam. Hij was het
geenszins met de gang van zaken eens.
Stravio van zijn kant verdedigde zijn
beslissing in een brief, die hij twee weken
later naar Rome stuurde. Dat de 34 Weespse
klagers gelijk hadden, bleek volgens hem
wel uit de afloop van de zaak: korte tijd na
hun brief werd Ebben door het stadsbestuur
uit Weesp gebannen ”en wel niet vanwege
het geloof, maar vanwege schanddaden"51.
In de ontslagbrief van Ebben (document 1,
hieronder) zegt Rovenius niet uitdrukkelijk,
maar impliceert, dat er moeilijkheden in
Weesp waren: de eendracht moet worden
hersteld en er wordt een ter plaatse wonende
pastoor aangesteld, die door Ebben moet
worden ingewerkt. Deze nieuwe pastoor is
Arent Loeff, die bij zijn overlijden in 1656
34 (of 32?) jaar pastoor in Weesp heet te zijn
geweest6'. Hij was dus al geruime tijd in
Weesp werkzaam als assistent van Ebben
voor hij zelf de leiding kreeg. En er was ook
een tweede seculiere geestelijke pastoor in
Weesp: Aegidius de Ridder van Groenestein, die later pastoor werd bij de Tolsteegpoort in Utrecht, waar hij in 1658 overleed7'.
De Ridder kwam pas rond 1637 naar Weesp
(vgl. wat hij zelf zegt in document 7,
hieronder). In 1638 bericht Rovenius dat er
een derde man was geweest die Nicolaas van
Noordingen heet. Dit zal wel de door de
34 Weespenaren genoemde priesterzoon
van Joannes van Noordingen zijn. Als
Rovenius in 1631 aan Isabella, de gouver
nante van de Nederlanden te Brussel, meldt
dat er ”te Weesp drie seculiere priesters
werken, die ook het naburige Naarden en
Muiden bedienen. Er zijn ongeveer 2000
communicanten”8' en in zijn missieverslag
aan Rome in 1635 dat er ”te Weesp, naast de
door ons aangestelde pastoor, twee seculiere
priesters werken, die ook de naburige
Muidenaren en Naarders verzorgen; zij
hebben omstreeks 3000 communicanten”9',
dan doelt hij waarschijnlijk op Ebben, Loeff
en Noordingen. De laatste stierf echter al op
16 september 1636. Het necrologium van
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Haarlem geeft aan, dat hij te Leuven had
gestudeerd10*.
Achtergrond van de brief van de 34 Weespenaren en de verwoede acties van Rovenius
en Ebben vormen de problemen met
reguliere geestelijken (met name Jezuïeten),
die zich van tijd tot tijd in Weesp ophielden
en met name de hieronder meermaals
vermelde pater Loenen. In zijn missieverslag
van 1638 aan Rome schrijft Rovenius, dat
Ebben door de stadsregering uit Weesp was
gebannen en dat dat te maken had met de
moeilijkheden met de regulieren: ’’Toen de
stad was beroofd van de oogst, omdat haar
pastoor de eerwaarde heer Hendrik Ebben,
licentiaat in de theologie, in ballingschap
was gezonden en zijn twee assistenten Jacob
(sic!) Loeff en Nicolaas van Noordingen,
kandidaat in de theologie, voor haar waren
overgebleven, lag zij open voor het binnen
vallen van religieuzen zowel van de Sociëteit
van Jezus als van de orde van St. Dominicus,
die echter onderling en met de genoemde
assistenten lange tijd en op verschillende
wijzen over dit gebied twistten, zelfs tot
aanstoot en tot ondergang van enkelen”
(bedoeld wordt dat sommige gelovigen
protestant werden) ’’onder volledige
verwerping van het gezag van de apos
tolische vicaris om deze zaak in orde te
brengen. Zo is het gekomen, dat er zelfs
onder overigens ijverige katholieken een
grote weerzin wortel heeft geschoten tegen
hen die, hoewel begiftigd met grote geleerd
heid en ijver, door dezelfde vicaris voor die
oogst worden aangewezen en gezonden.
Vanwege deze onaangenaamheden is
uiteindelijk de eerwaarde en adellijke heer
Aegidius de Ridder van Grundesteyn
aangesteld, om met de overgebleven
assistent, de heer Loeff, vrucht voort te
brengen in groot geduld. Zij nemen ook de
zorg en het werk op zich van de twee
naburige steden Muiden en Naarden, met
enkele dorpen, die zij vanwege het kleine
getal der katholieken gemakkelijk kunnen
bedienen”11*.

wordt Hendrik Ebben, pastoor te Amster
dam, gedeeltelijk ontslagen van zijn pasto
rale taken in Weesp en omgeving.

1. Hendrik Ebben treedt af als pastoor van
Weesp, 4 juli 163712*. Met deze acte van de
apostolische vicaris Philippus Rovenius

2. Regeling voor de locaties van de kerk
diensten in Weesp, 10 juni 163813*
Onder pastoor Arent Loeff, eerst assistent

Copie.
Omdat de eerwaarde heer Meester Hendrik
Ebben gedurende zeer vele jaren de pasto
rale zorg van de stad Weesp en de erbij
liggende plaatsen heeft gedragen en zich op
lofwaardige wijze van deze taak gekweten
heeft, maar hij nu dooreen grote (pastorale)
zorg is verhinderd en vanwege andere
oorzaken, die hem terecht bewegen, heeft
hij verklaard de zorg voor Weesp zuiver en
eenvoudig te willen teruggeven in onze
handen. Wij hebben gemeend een dergelijke
ontslagaanvrage te moeten accepteren en
wij hebben voor die plaats (Weesp) voorzien
middels een andere priester, maar wij
hebben om bepaalde redenen en om de
parochianen gemakkelijker en op mildere
wijze te laten wennen, toch geoordeeld dat
het niet goed zou zijn dat hij met onmiddel
lijke ingang zijn werkzaamheid volledig zou
onttrekken aan de naburige plaatsen, maar
wij hebben verzocht en gevraagd, dat hij
voor enige tijd naar ons goeddunken te
Muiden en in de naburige plaatsen bij Weesp
zou werken en dat hij de Weespenaren zelf,
die zijn werkzaamheid verlangen, zou
helpen. Hiertoe geven wij hem volmacht
door middel van deze (acte), om aldus door
ons aangesteld de priester te Weesp verder
aan te bevelen bij de gelovigen en te werken
voor het herstel van de eendracht. Ter
bekrachtiging van het voorgaande hebben
wij deze acte eigenhandig ondertekend en
wij hebben de eerwaarde heer Hendrik
Ebben zelf verzocht om tegelijk te onder
tekenen. Gedaan in onze woonplaats, op
4 juli 1637. Was getekend: Philippus,
Aartsbisschop van Philippi, Apostolisch
Vicaris. Henricus Ebbius. Stemt woord voor
woord overeen met het origineel, hetgeen ik
betuig: Godefridus a Moock, kanunnik en
secretaris van de voornoemde doorluchtige
heer.
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en daarna opvolger van Hendrik Ebben,
buerten der andere huijsen in sijn huijs
werd via de bemiddeling van de Utrechtse
souden geleijdt worden, booven sijn
pastoor Hendrik van der Steen (’’Steenius”)
ordinaris buerte, versoecken(de) hij er op
door Rovenius een regeling getroffen,
~ onse dispositie ende ordinantie. Accep
waarbij bepaald werd dat de katholieken van
terende) voor eerst die presentatie in
Weesp beurtelings zouden kerken op een
voegen bij Mr. Henrick voorn(oem)t
aantal vastgestelde adressen en met name
gedaen, ordineren (wij) dat die kerckinge tot
weer bij de familie Noordingen. Vaste
Wesop bij buerten sal geschieden in de
schuilkerken waren er in deze tijd nog
huijsen die daer toe gebruijckt worden, ende
weinig. Met het ’’indifferent kerken” in
alle ongeleegen buerten sullen geleijdt
Weesp zal gedoeld zijn op kerkelijke
worden ten huijse van Mr. Henrick
bijeenkomsten onder leiding van reguliere
voorn(oem)t, volgens sijne gedane presen
geestelijken. Door vast te stellen op welke
tatie, ende den Priester wiens buerte wesen
adressen de door Rovenius aangestelde
sal op Sonnen ofte Heijlichdach binnen
pastoor en zijn collega's kerk zouden mogen
Wesop vergaderinge te houden, en sal de
houden, hoopte de apostolische vicaris een
selve niet moogen doen dan alleen int huijs
grond te krijgen, waarop hij paters, die op
dat de voorscreven buerte wesen ofte vallen
eigen houtje op een ander adres kerk
sal, op poene van Inobedientie. Ende in
hielden, van "inobediëntie” kon beschul
gevalle daer twee ofte meer Priesters waren
digen. Hun "wettige zending” konden zij
binnen Wesop op Sonnen ofte Heijlich dach
namelijk alleen van hem krijgen. In de
(doch wettelick gesonden) (dan) sullen (die)
praktijk trokken de regulieren zich echter
kercken, daer, en soo(als), die ordinaris
weinig of niets van de apostolische vicaris
priester met die Provisoirs aldaer vergadert
aan.
te rade bevynden sullen te behoren. Ende op
dat t’gene voors(creven) staet ter effecte
Gehoort hebbende het rapport van onse
gebracht mach worden, ordineren (wij) die
gemachtichde Mr. Henricus Steenius,
Provisoirs der kercke voors(creven) dat sij
Licentiaet in den Rechten, in de kerckelicke
luijden binnen acht dagen nae kennisse
saecke tot Wesop aengaen(de) het indiffe
deses letten sullen op het getall der huijsinrent kercken aldaer, tot welcken eijnde wij
gen daer de voorscreven buerten sullen
speciale brieven gegeven hebben den E.H.
vallen, ende bij lotinge ofte andersyns in
Mr. Arent Loeff, nochtans luttel vruchten
ordine op seeckere lijst stellen ten eijnde
gedaen hebben(de), soo wast dat onsen
(dat) men sal kunnen weeten wie de eerste
gemachtichden voorn(oem)t op H. Sacra
en(de) naevolgende buerten sullen hebben.
ments dach lestleden nae het Loff en(de)
Ende dit alles ghoet gevonden hebbende bij
sermoen geconvoceert hadde den
provisie, hebben t’selve met onsen naem
voorn(oemde) Mr. Arent Loeff, neffens die
ondertekent. Actum den 10. Junij Anno
drie Provisoirs der kercke voorseijt, propo
D(omini) 1638. Philippus Archiep(iscopu)s
nerende (omme de voorscreven kerckinge te
Philippen(sis) Vic(arius) Ap(osto)lic(us).
avanceren) dat de selve bij buerten soude
omgaen in de huijsen daer men gewoen was
3. De overste der Jezuïeten aan de nuntius
te kercken. Waer op Mr. Arent Loeff
te Keulen, 164114)
voorn(oem)t andtwoerde dat sommigen
De Hollandse seculiere geestelijkheid,
somwijlen de buerten voorscreven niet te
onder leiding van de apostolische vicaris
pas en souden komen. Waer tegens Gijsbert
Rovenius, kreeg in deze jaren hooglopende
Lamberts oudtborgerm(eeste)r replicerende
conflicten met de Jezuïeten over het
seijde, dat sulcke ongeleegen buerten, voor
pastoraat van staties in met name Enkdie reijs, den naestvolgen(de) soude
huizen, Vianen, Schoonhoven, Naarden,
aennemen. Ondertusschen ons mede
Weesp en Arnhem. Tussen de diverse
relaterende dat Mr. Henrick Noordingen
documenten over deze zaak bevindt zich een
gepresenteert hadde, dat allen ongelegen
brief van de overste der Jezuïeten, die zijn
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visie erop weergeeft, gericht aan de nuntius
te Keulen, in deze jaren de vertegenwoor
diger van het Romeinse gezag die geschillen
moest beslechten. In de brief wordt de
situatie van onder andere Naarden en
Weesp besproken. Te Naarden is pater
Godfried Franken de enige priester ter
plaatse; de overste verzoekt om hem zijn
werk te laten voortzetten. De vraag waar het
om draaide was of Naarden inderdaad
pastoraal verwaarloosd was of dat het
pastoraat van buitenaf afdoende genoemd
kon worden. Voor Weesp kon het eerste in
ieder geval niet worden beweerd, want daar
woonden twee seculiere geestelijken (de
pastoors Arent Loeff en Aegidius de
Ridder, zie boven). Maar de overste grijpt
de voorlopige maatregel van internuntius
Stravio van 1634 aan om een lid van zijn orde
in Weesp te krijgen. Pater Loenen wordt
niet met name genoemd, maar de periode
van ”zes of zeven jaar” wijst erop, dat het
over hem moet gaan. In vage termen
suggereert de overste, dat er een Jezuïet in
Weesp woont of gewoond heeft - en dat deze
er (weer) pastoraal zou moeten gaan
werken, omdat de Jezuïet anders ”als het
ware verminkt” zou zijn in zijn taken.
Inleiding van de brief en het gedeelte van de
tekst over Weesp:
Doorluchtige en hoogeerwaarde heer,

De overste van de hollandse missie van de
Sociëteit van Jezus verzoekt nederig dat uwe
doorluchtige genade zich, na beide partijen
gehoord te hebben, verwaardige te verklaren
dat... (Vianen, Schoonhoven, Naarden...)
Weesp
Aangezien op grond van de aanstelling door
de hoogeerwaarde Ricardo Stravio, destijds
pronuntius te Brussel, al vijf of zes jaar
geleden een priester van de Sociëteit van
Jezus te Weesp in Holland is gaan wonen en
daar tot grote stichting van allen de opgaven
van de Sociëteit heeft uitgeoefend, verzoekt
de overste van de Hollandse missie van de
Sociëteit van Jezus uwe doorluchtige genade
ootmoedig dat hij deze (taken) op vreed
zame wijze weer kan hernemen, vooral daar
de bovengenoemde aanstelling door de

hoogeerwaarde Stravio nooit op wettige
wijze is herroepen. En omdat in dit gebied
(Weesp) de opgaven van de Sociëteit zonder
de uitoefening der pastorale taken als het
ware verminkt zijn, kan hij de pastorale
taken (maar beter) ook uitoefenen.
4. Hendrik Ebben aan de coadjutor de la
Torre, 30 maart 164215'
Als pastoor met de grootste anciënniteit in
de regio Weesp-Muiden-Naarden schrijft
Hendrik Ebben mede namens de pastoors
Berthold Ingels en Arent Loeff naar
Henricus van Ouezande, achter welke
schuilnaam de coadjutor (en latere opvolger)
van Rovenius, Jacobus de la Torre schuil
gaat. Hij stuurt hem een door de vicaris van
Haarlem (de pastoor van het Amsterdamse
Begijnhof, Leonardus Marius) opgestelde
lijst van plaatsen waar pater Godfried
Franken is opgetreden. Ook beklaagt hij
zich over het bezeten gedrag van deze pater,
die zich van de Nederlandse kerkelijke
overheid niets aantrekt. Toen Franken
echter een keer bij Ebben op bezoek was, zo
meldt de laatste, was Franken heel vriende
lijk en quasi-behulpzaam, maar Ebben had
hem wel door. Franken had gezegd, dat het
niet nodig was, dat Ebben het pastorale
werk van Muiden en omstreken helemaal
alleen deed, maar Ebben zei dat het voor de
rust onder het kerkvolk beter was, als hij het
wel alleen deed.
Pater Godfried Franken was in 1593 te
Den Bosch geboren. Hij werkte van 16411643 in Naarden, ging daarna als missionaris
naar Zweden en Denemarken en tenslotte
naar Nieuw Guinea, waar hij in 1654 stierf16'.
Interessant is ook de wijze, waarop Ebben
eerder in de brief formeel vriendelijk, maar
(als wij het tenminste goed lezen) met een
ondertoon van wantrouwen De la Torre
aanspreekt. Hij is kennelijk niet helemaal
zeker of De la Torre niet teveel geneigd is
om concessies te doen aan de regulieren.
Ebbens wantrouwen was gegrond: toen
De la Torre (in 1646) apostolisch vicaris was
geworden, deed hij in een geheime overeen
komst (in 1652) diverse concessies aan de
Jezuïeten. Over deze onderhandse af
spraken was de seculiere geestelijkheid in
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Nederland furieus.
Wij hebben alleen de tekst van de brief van
Ebben gevonden; de bijlagen (van Marius,
Ingels en Loeff) waren er niet bij.
(Geadresseerd:) Aan de hoogeerwaarde en
doorluchtige heer Henrik Ouezande.
Hoogeerwaarde en doorluchtige heer,
Ik zend uwe hoogwaardigheid een geschrift,
waarin de hoogeerwaarde vicaris van
Haarlem zich verwaardigd heeft de toestand
der plaatsen en van het werk van deze
plaatsen te onthullen, die pater Franken in
bezit poogt te nemen en te verzorgen, alsof
ze verwaarloosd en verlaten waren. Hieraan
voegen de eerwaarde heren licentiaat Ingei
en de eerwaarde heer Loeff hun verklaringen
en vertrouwensvolle smeekbeden aan toe
voor de verdediging der plaatsen en voor het
vreedzame resultaat van hun werk. De
eerwaarde heren wensten dat ik het door
luchtige heerschap zou schrijven, aan welk
schrijven ik ook mijn overwegingen en
inlichtingen toevoeg, waarmee uwe hoog
waardigheid grondiger geïnformeerd, zich
moge verwaardigen een genees- en afweer
middel tegen de ijver van deze vreemdeling,
om niet te zeggen waanzinnige, aan te
brengen. Misschien verbaast uwe hoogwaar
digheid zich over het uitblijven of de late
verzending van dit geschrift. De aanleiding
hiervoor is het vertrouwen dat ik heb in het
inzicht en overleg van uw hoogeerwaarde
persoon; ik heb me er namelijk duidelijk van
vergewist dat uwe hoogwaardigheid in deze
zaak niets wat in strijd met ons werk en de
vrede van onze plaatsen is, zou regelen en ik
kon hier onvoldoende zekerheid over
hebben tenzij de hele aangelegenheid mij
volledig duidelijk was. Een paar dagen
geleden begon ik de zaak door te krijgen.
Deze pater overreedt de mensen namelijk
dat hij volmacht van de paus zelf heeft, dat
hij geen andere volmacht nodig heeft, dat hij
niet onderworpen is aan andere oversten,
dat hij de mensen voor niets wil dienen, dat
hij niet geeft om gevaren, gevangenschap of
dood.
Op dit soort manieren betovert hij de zielen
der eenvoudigen en doet hij de liefde van
goede katholieken in twijfel geraken. We

kunnen gemakkelijk vaststellen, dat het bij
hem hier gaat om ongeordende ijver, ja
bezetenheid. Ik hoor dat hij ook elders dit
bezeten optreden met veel misbaar prakti
seert. Dit gebrek aan onderscheiding en
geordendheid heeft de man duidelijk op het
verkeerde pad gebracht.
Maar toen hij bij mij op bezoek was, gedroeg
hij zich anders (het lijkt mij nodig om dit te
vertellen); dat wil zeggen gematigd en
ogenschijnlijk vriendelijk bood hij zijn
diensten aan voor mijn Muidense streken en
preken op gegeven dagen en feesten. Ik heb
ten eerste geantwoord, dat het niet nodig
was vanwege het trouwe werk van de
eerwaarde heer Loeff en ten tweede dat het
niet kan vanwege het gevaar. Ik heb hieraan
toegevoegd, dat hij niets zonder mij en
zonder mijn toestemming moest onder
nemen. Hij zelf dacht dat ’’zulk een grote
inspanning” niet nodig was (ik geef zijn
eigen woorden weer), ik stelde daar tegen
over dat het juist nodig was, dat de rust
onder het volk zou kunnen voortduren.
Het leek noodzakelijk om deze dingen voor
de hoogeerwaarde heer aan de twee navol
gende geschriften toe te voegen. Ik en de
voornoemde eerwaarde heren verwacht van
het hoogeerwaard heerschap (maatregelen),
waardoor zij zich op veilige en rustige wijze
kunnen wijden aan hun werk voor de zielen
der gelovigen. Broeder schilder(?) groet
uwe hoogwaardigheid beleefd, eveneens de
eerwaarde heer broeder Egbert. Uwer
hoogwaardigheid dienaar H. Ebben,
30 maart 1642.
5. Notariële verklaring van de Weespse
pastoors Loeff en De Ridder over pater
Franken, 1 mei 164217)
In een officiële verklaring leggen de beide
ordinarissen van Weesp vast, dat de Jezuïe
ten door hun onvoorzichtige optreden de
"rust” in Weesp en omstreken verstoren:
waar de pastoors ’s nachts of ’s morgens
vroeg heimelijk dienst doen, geven de paters
aanstoot door dat bij klaarlichte dag te doen.
Ook Jacobus de la Torre, de coadjutor van
Rovenius, en de belangrijke Utrechtse
pastoor Joannes Putcamer ondertekenen de
verklaring.
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In het jaar duizend zeshonderd tweeën
veertig, op de eerste dag van de maand mei,
verschenen voor mij, de apostolische
secretaris en voor de onderschreven ge
tuigen, de zeereerwaarde heren Arent Loeff
en Aegidius de Ridder, ordinarissen van de
stad Weesp en tevens een aantal aanzienlijke
katholieke burgers van dezelfde plaats. Zij
verklaarden, dat verschillende paters van de
Sociëteit van Jezus, in strijd met de gemene
orde, zowel in de stad als in de omstreken
ervan, katholieke samenkomsten hebben
belegd, waardoor zij de gerustheid van de
ordinarissen, de vrede van zowel de burgers
als de boeren en tevens de jurisdictie,
hebben gepoogd aan te vallen, door geen
acht te slaan op de moeilijkheden en gevaren
die daaruit zouden voortkomen, vooral
aangezien dezelfde voornoemde heren
ordinarissen, uit liefde voor het welzijn van
de (hun) toevertrouwde kudde, en wakend
voor de aanval(len) der wolven18’. vanwege
de gevaren hetzij midden in de nachts of zeer
vroeg in de morgen de bijeenkomsten
hielden, maar de paters van de Sociëteit
midden overdag, terwijl de tegenstanders
toekijken. Daarom verzoeken de voor
noemde ordinarissen en burgers nederig, dat
door het gezag van de oversten deze
driestheid van hen wordt beteugeld, opdat
zij niet doorgaan uit eigener beweging en in
onderscheidsloze ijver de gemeenschap te
verstoren.
Gedaan te Weesp in het jaar, de maand en
op de dag als voorschreven.
Arent Loeff, Aegidius de Ridder. Ik betuig
dit: Jacobus de la Torre. Ik betuig dit
eveneens: Johannes Putkamer, licentiaat in
de theologie. Christiaan de Feyter, aposto
lisch secretaris.
7. Brief van pastoor Arent Loeff en anderen
over pater Franken, 13 juni 164119)
Pastoor Arent Loeff en een aantal parochia
nen verklaren dat pater Franken en een
ordegenoot met Kerstmis en in de Vastentijd
naar Weesp en de pastoraatsplaats Het
Vervallen Slot zijn gekomen en er gepreekt
hebben en de sacramenten hebben bediend.
Daardoor is zo’n opschudding ontstaan, dat
de Weespse pastoors zelf alleen nog maar

’s nachts of 's morgens vroeg dienst kunnen
doen.
Alsoo naer eenighe maenden herwarts tot
Weesp gekoomen sijn enighe van die
Sociëteijt Jesu, teweeten eenen p. Francenius met noch eenen anderen, diewelcke
eenighe vergaederingh hebben aengeleijt
(sonder kennis nochtans van twee priesters
die de selfde stadt sijn bedienende in den
naeme van sijn hoochwaerden Philippus
Rovenius), gelijck gesciet is in den Jaere
eenenveertigh in die kersdaegh(en), vier
daegh(en) lanck gepreect ende die Sacra
menten uutgedeijlt, twelck nochtans is
streckende tegen die gemeene ruste onser
staede, waer door onse vrijheijt wort
benoomen, ende te vooren bij daege hebben
connen arbeijden, nu ter contrarie bij nacht
ofte smorgens vroegh moeten onse Godtsdienst doen. Aldus gedaen binnen Weesp
den 13 Junij Anno 1642. Noch heeft geprect
aent Vervallen Slot. Item donderdaegs in die
Vasten, ende die eerste sonnendag in die
Vasten.
Jan Vechters
Bij mijn A.L.
van Oosthuijsen.
Claes Herrigen, out gastemeester, hic
interfuit concioni (= hij is bij een preek
aanwezig geweest).
Advocatu(s) Gijsbert Berensz: ea quae
supra scripta ex auditu habeo, scilicet ex ore
Johannis Plompij in cuiu(s) matris aedibus
illi de Societate divertunt, et instituunt suas
congregationes (= ik heb de boven om
schreven dingen van horen zeggen, en wel
van Jan Plomp in wiens moeders huis die
Jezuïeten hun intrek hebben genomen en
waar zij hun gemeenten onderwijzen).
Isack Marcusse van Eijck, boode der
heemraeden van Amsterlant, selver tegen
woordig geweest.
8. Verklaring van pastoor A.Loeff over de
pastorale situatie in Weesp, 164220)
Pastoor Arent Loeff levert commentaar op
de beweringen van de overste der Jezuïeten
over de pastorale situatie in Weesp (vgl.
document 3). De overste beweert dat er al
vijf of zes jaar een Jezuïet in Weesp heeft
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gewoond, maar dit is niet waar. De enige
Weespse Jezuïet is Nicolaas Loenen, die af
en toe op familiebezoek komt. Hij is een in
1600 te Weesp geboren neef van pastoor
Arent Loeff (en zal na pater Franken in
Naarden pastoraal werkzaam zijn)21*. In een
vergadering van vooraanstaande Weespse
burgers is juist besloten dat twee priesters
genoeg zijn en dat als er meer zouden
komen, de protestanten ze wellicht allemaal
de stad zouden uitzetten. Dat deze vrees niet
denkbeeldig was, is ons al gebleken uit de
verbanning van Ebben. Pastoor Loeff zegt
verder dat er geen sprake van is, dat er ooit
een Jezuïet in Weesp zou hebben gewoond.
Hier citeert Loeff de overste echter niet
precies. Hij meent dat het gaat om het
’’hernemen” van hun woonplaats, terwijl de
overste het in feite heeft over het ’’her
nemen” van de pastorale taken (vgl. docu
ment 3). Wat pater Franken betreft, deze
treedt zeer uitdagend op met zijn samen
komsten in Weesp, Muiden, Naarden en de
omliggende dorpen. De plaatselijke pastoors
hebben daarom, uit vrees voor repercussies
van de zijde der protestantse overheid,
alleen nog maar ’s nachts en 's morgens
vroeg kerkdiensten kunnen beleggen. De
overste zegt dat zijn orde in Weesp het
pastoraat moet mogen uitoefenen, omdat zij
anders hun opgaven niet kunnen uitvoeren welnu, in Brabant en andere katholieke
gebieden kunnen ze dat ook niet.
Op 12 oktober 1624 was er een Overeen
komst gesloten tussen Rovenius en de
overste der Jezuïeten. Naar deze Overeen
komst verwijst Loeff als hij zegt, dat er in de
stad Haarlem geen enkele regulier mag
werken, behalve speciaal aangewezen
kapelaans. De tekst van de Overeenkomst
luidt op dit punt: ’’Overeengekomen is ook,
dat de paters van de Sociëteit de pastorale
sacramenten niet zullen bedienen in Haar
lem, vanwege de tegengestelde gewoonte
van deze plaats”22*. Pastoor Loeff wilde hier
waarschijnlijk mee zeggen, dat de Jezuïeten
ergens alleen maar de sacramentsbediening
mochten uitoefenen, als dat uitdrukkelijk
geformuleerd was.
Wij verbazen ons bovenmate over de

vijandigheid van de paters, die zeggen dat ze
van de Sociëteit van JEZUS zijn. Er wordt
gezegd ”dat er al vijf of zes jaar geleden een
priester van de Sociëteit van Jezus te Weesp
is gaan wonen”, maar het wordt niet
bewezen. Geen der Weespse burgers heeft
dit horen (lett. zal... horen) overwegen, laat
staan in het openbaar bekend horen maken.
De stad Weesp kent één pater van de
Sociëteit: Nicolaas Loenen, haar mede
burger die vrienden of vriendinnen bezoekt.
En dat hij zich hier geenszins metterwoon
heeft gevestigd, blijkt wel uit het feit dat dit
hoogstens drie weken verborgen zou zijn
gebleven. Er is namelijk een vergadering
van vooraanstaande burgers gehouden in
het jaar 1642 in het huis van burgemeester
Gijsbert Lambertsz, door de eerwaarde heer
Jacobus de la Torre en de groot-kanselier
(van) Bri(e)nen. De vergaderde burgers
waren de volgende: burgemeester Gijsbert
Lambertsz, de stadsthesaurier Gerard
Cupius (= Cuijp?), de zeer aanzienlijke
doctor in de rechten Gijsbert Berensz, de
zeer ervaren doctor in de medicijnen Pieter
Possius (= Pos?), en de meester in de (vrije)
kunsten Dirk Lap. Op die vergadering werd
beraadslaagd of men om meerdere priesters
zou vragen dan de twee en er werd besloten
om dat niet te doen. Ja, er werd zelfs aan
toegevoegd, dat het niet goed zou zijn voor
de gang van zaken in Weesp, omdat anders
wellicht alle (priesters) door de scheur
makers zouden worden verjaagd. U ziet dus
hoe groot de stichting van alle (burgers) was,
uit het feit zij (de Jezuïeten) niet één
vooraanstaande burger konden noemen (die
op hun hand was). Ik ontken niet dat ik een
aantal vrouwtjes ken, waaronder één
weduwe van iemand (maar dit is geen
Weespse burgeres, zij is namelijk van elders
naar onze stad gekomen), die de Sociëteit
aanhangt.
Dat ze bovendien vragen ”om op vreedzame
wijze hun woonplaats weer te mogen
hernemen” is van geen enkele betekenis,
aangezien deze nooit hun bezit is geweest,
zelfs niet in schijn. Als dus de ordinarissen
van de plaats omwille van de vrede pater
Loenen een tijdlang zijn gang hebben laten
gaan (hij is bovendien onze bloedverwant in
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de derde graad), dan zouden zij (= de
Jezuïeten) de ordinarissen daarvoor dank
baar moeten zijn. Dit is genoeg over
Loenen. Ik kom nu bij pater Godfried
Franken, een leerling van dezelfde Sociëteit.
Deze heeft inderdaad onze vrede boven
matig verstoord, zowel in onze stad als in het
land van Weesp, dat is zonneklaar, door
samenkomsten te houden, door mensen op
te roepen uit de steden Weesp, Muiden,
Naarden en de omliggende dorpen, zodat
deze samenkomsten niet lang verborgen zijn
gebleven voor de scheurmakers (hoewel ook
wij daar samenkomsten houden, maar met
matiging, d.w.z. door de burgers af te raden
om zich buiten de poorten te begeven, maar
om binnen de stad te blijven). Wat voor
goeds kan hier dus uit voortkomen? Alleen
een hevige storm jegens de drie priesters die
hier wonen. Een jaar lang hebben wij dus
niets kunnen doen, alleen ’s nachts of 's
morgens vroeg.
Tenslotte wordt toegevoegd ”en omdat in dit
gebied de opgaven van de Sociëteit zonder
de uitoefening der pastorale taken als het
ware verminkt zijn”. Laat het zo zijn dat ze
verminkt en nutteloos zijn, is dit (= de
zielzorg) in Brabant en in andere katholieke
gebieden ook niet aan de pastoors voor
behouden? Bepaalt de Overeenkomst niet
uitdrukkelijk ten aanzien van de stad
Haarlem, dat geen enkele regulier het
pastoraat mag uitoefenen behalve hiertoe
aangestelde kapelaans? Welk recht kan men
dus vanuit de Sociëteit laten gelden ten
aanzien van onze stad?
9. Verklaring van pastoor Aegidius de
Ridder over de pastorale situatie in Weesp,
164223)
Evenals pastoor Arent Loeff, reageert ook
Aegidius de Ridder op de beschrijving van
de pastorale situatie in Weesp door de
overste der Jezuïeten. Weer is de met name
genoemde boosdoener de eigenmachtig
optredende pater Franken. Hij verstaat zich
niet met de ordinarissen en stookt zoveel
onrust, dat de schout hem zelfs gevangen
genomen heeft - wellicht na een lichte hint
van de beide pastoors?

Aangezien ik begrepen heb dat de overste
van de Hollandse missie van de Sociëteit van
Jezus het van de doorluchtige Ricardo Paolo
Stravio, destijds pronuntius te Brussel,
gedaan heeft gekregen dat een religieus van
dezelfde orde in Weesp zou kunnen wonen,
waar vóór die tijd nooit iemand (van de
Jezuïeten) woonde, heb ik het nuttig
geoordeeld uwe hoogwaardigheid ervan op
de hoogte te stellen hoe deze zaak precies in
elkaar zit. Ik heb in deze plaats (Weesp)
gewoond en het pastoraat bijna vijfjaar
uitgeoefend zonder enige beloning van de
burgers, tevreden als ik was met datgene wat
God mij schonk. Mijn medebroeder heeft in
deze zelfde plaats bijna twintig jaar
gewoond, en wij hebben beiden in vrede
geleefd tot het moment dat enige religieuzen
door hun binnendringen inbreuk hierop
schenen te willen maken met een ijver, die
meer gebrek aan onderscheid vertoont dan
goed is. Dat een man van de Sociëteit hier
’’vijf of zes jaar gewoond” zou hebben, zal
geen sterveling beamen. Wat wel waar is, is
dat ze bij tijd en wijle in het geheim onze stad
zijn binnengedrongen vanuit Amsterdam en
dat ze hier een paar dagen zijn blijven
plakken, maar dat dit niet is gebeurd ”tot
stichting van allen” (zoals de overste
schrijft), doch onder vernietiging van de
gemene vrede, zoals werkelijk sinds één of
twee maanden gebeurd is, zoals iedereen
bekend is. Want kort geleden is in onze stad
een zeker lid van de Sociëteit met name
Franquen gekomen, die zich geen moment
verwaardigd heeft om zijn zendingsbrieven
aan de ordinarissen te tonen.
Door ons broederlijk vermaand om op te
houden en zijn geestelijke taken niet uit te
oefenen, omdat de tijden zo gevaarlijk zijn
dat wij (zelf) vaak vermaand zijn door
betrouwbare mannen om op te houden,
wilde hij toch aan onze aansporingen het oor
niet lenen. Uiteindelijk werd de drieste
waaghalzerij van deze goede man er de
oorzaak van dat hij door de schout werd
opgepakt en in de gevangenis geworpen,
niet zonder grote schade voor de katholieke
burgers en een oproer bij de gehele bevol
king, terwijl de stad toch al twintig jaar een
seculiere priester heeft gehad, die daar
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woonde en er nog woont tot stichting van
velen. Tot zoveel, hoogeerwaarde heer, is
de waaghalzerij, ongehoorzaamheid en
onderscheidsloze bezetenheid van één man
in staat. Wat verder de vraag van de overste
van de Sociëteit betreft "dat zij op vreed
zame wijze de taken, die zij hebben uitge
oefend kunnen hernemen”: ik ben benieuwd
wat zij willen hernemen als ze hier eenmaal
wonen. Bovendien vraagt de overste van de
Sociëteit dat zij ”het pastoraat zouden
kunnen uitoefenen”, ’’anders zouden
immers de opgaven van de Sociëteit ver
minkt zijn”. Behoudens het oordeel van
mijn oversten, schijnt er mij geen enkele
noodzaak hiervoor te zijn, aangezien dit op
afdoende wijze door ons beiden gedaan
wordt en geen burger hierover ooit een
klacht heeft ingediend. Ik prijs priesters die
naar Holland komen om het volk te onder
wijzen en die de winst der zielen meer
zoeken dan het geld, hetgeen door bepaalde
religieuzen, die beweren de armoede in acht
te nemen, niet zozeer in acht genomen
wordt, naar ik verneem.

19)
20)
21)
22)
23)
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Tienhovens kerkklok in donkere dagen
W.J.A. van ’t Einde
Kerkrestauratie

In 1615 is de klok gegoten. Het randschrift
luidt: ”Si Deus pro nobis, quis contra nos.
Anno 1615”.
Bij gebrek aan meer, valt de gieter niet meer
te achterhalen. Een ongedateerd schrijven
aan het Kapittel van St. Pieter1*vermeldt
hierover:
Gelijck mede wel nodig is een torentgen ofte
spitgen tot voors. kercke gemaeckt te worden,
om daer inne een clocke te hangen, voordien
het spitgen over enige jaren omverre gewaeyt
en het tegen woordige clockgen veel te kleyn is
om sodanig geluyt te geven, om gehoort te
worden tot het vergaderen der gemeente.

Een afbeelding gedateerd 16112) toont ons
de weinig florissante staat, waarin de kerk
verkeerde; er groeide gras op de afgebrok
kelde muren.
Het lijkt aannemelijk, dat men in de
herstelde toren meteen een nieuwe klok
heeft opgehangen, waarmee we de renovatie
rond het jaar 1615 zouden kunnen stellen.
Toen moet het geweest zijn, dat onze klok
zijn klankrijk bestaan is aangevangen onder
het vermaarde devies: Vivos voco, mortuos
plango! De levenden roep ik, de doden
betreur ik!
En wanneer in het jaar 1629 ds Johannes van
Westenburg als eerste vaste predikant van
Tienhoven zijn intrede doet, laat de klok
luid zijn vrolijke klanken klinken over de
toen nog betrekkelijk weinig afgeturfde
velden. Vivos voco!
Het rampjaar

Aanvankelijk kan hij zijn taak in onge
stoorde rust volbrengen en zelfs de vrede
van Munster inluiden. Maar ruim een halve
eeuw na zijn ontstaan, verschijnen er
donkere wolken aan de hemel. Geruchten

van oorlog bereiken het dorp. Engeland,
Frankrijk, Keulen en Munster vallen de
Republiek binnen, generaal Luxembourg
trekt bij Lobith over de Rijn. Op 23 juni 1672
wordt de stad Utrecht zonder slag of stoot
door de Fransen bezet; zelfs Maarssen en
Breukelen raken snel in Franse handen. En
op 2 augustus worden de kastelen Kronen
burg en Loenersloot ingenomen.
Ondertussen fourageren de troepen van de
Franse koning al naar hartelust door de hele
streek, ”de boeren pilerende”3*.
Wat Tienhoven zelf betreft, komen hierover
geen speciale berichten door. Wel dat op
9 oktober 1672, behalve Loosdrecht en
’s-Graveland, ook het tot het Tienhovens
kerspel behorende Breukelerveen geplun
derd werd. Het feit dat de in 1937 gesloopte
korenmolen genaamd ’De Oudstrijder’ het
jaartal 1669 droeg, bewijst, naar ik meen,
dat deze op de grens van Breukelerveen en
Tienhoven gelegen malerij in ieder geval in
1672 aan verwoesting is ontkomen. Mis
schien is de bedoelde plundering al wat
eerder in Breukelerveen gestopt. Maar de
Tienhovense bevolking moet die dag
duizend angsten hebben uitgestaan, toen
hun torenklok klagelijk alarm sloeg.
Tienhoven was door de Franse invasie in een
rampzalig niemandsland terechtgekomen,
waar het leven voor de burgers nauwelijks
meer mogelijk was.
De klok weg!

In deze situatie gebeurde het, dat Tienhoven
van zijn kerkklok werd beroofd. Daarover
horen we namelijk in een brief, gericht aan
de secretaris van het kapittel van St. Pieter,
die als volgt luidt:
Mijn Heer en neef Saluyt
Het is sulx dat op gisteren, nevens Dirck
Arissen en Jan Gerritsen Verhoef, beyde
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huyslieden van Thienhoven, ben gevaren aan
de Hinderdam, vanweegens de kloek, die
sijlieden gehaalt hadden.
De Commandeur Dompselaer vertoonde mij
de ordre van den Grave van Styrum, die
welke inhielt om alle kloeken te halen van de
dorpen waer se die maer kosten bekoemen,
doch bejegende ons seer beleeft en seyde dat
se int minste deel niet pretendeerde tegen ons,
noch dat het haer oogmerek was om die
kloeken te houden, welmin die te willen
verbruycken, maer dat set maer gedaen
hadden om te beletten dat se de vijandt niet
soude moogen wegnemen en beloofde mij in
alle sinceriteit?, dat se tot onsen dienst wesen
soude naderhandt, meteen aennemende aen
die generale den Grave van Styrum te
schrijven, opdat se mocht bewaert worden.
Dit hebben niet kunnen nalaten u.e. bekent te
maecken omt self de den Heere ook ende
bekent te maken, opdat wij also allen tijden
ons souden mogen kunnen verantwoorden,
dat het niet en is geschiet door ons willen?
maer met voordacht van die lieden en dat wijt
als neef hebben gecommuniceert.
Niet meer hebbende als dat wij u.e. Godts
segeninge sijn bevelende.
Mijn hertelijckegroetenis aen u.e. famielie en
de Heere ook ende verblijve u.e. dienaer en
neef.
Thienhoven, Joannes van Benthem 1673
21 Maert.
De dominee

Predikant van Tienhoven was toentertijd
Johannes van Benthem. Hij was geboren als
zoon van Johan Lubberts van Benthem,
Raad der Admiraliteit in Zeeland en
Margaretha Ancems Salmius, woonachtig in
de Lange Lauwersstraat te Utrecht en werd
aldaar gedoopt op 8 november 1635. Zijn
studie doorliep hij aan de Utrechtse Universiteit, waarna hij op 24 maart 1666 zijn
intrede deed als predikant van Tienhoven.
Drie jaar tevoren was hij reeds gehuwd met
Geertruid van Resteren, dochter van ds
Johannes van Resteren, die van 1636-1665
de gemeente van Tienhoven diende en
Petronella Passavant, die van Leiden
geboortig was5). Als schoonzoon van deze

vorige predikant en bovendien blijkbaar
neef van de secretaris van het kapittel van St.
Pieter was hij als het ware voorbestemd voor
deze standplaats. En zo treffen wij hem dan
nu aan in zeer rumoerige tijden.
Het feit dat ds Van Benthem en zijn vrouw
op 13 december 1672 te Amsterdam een
zoon (Abraham) laten dopen spreekt
boekdelen. Het is duidelijk, dat de toestand
in Tienhoven onleefbaar is geworden en de
bevolking grotendeels op de vlucht is
geslagen.
Bovenbedoelde brief is evenwel door de
predikant te Tienhoven ondertekend en
duidt erop, dat een deel van de mannelijke
bevolking, hetzij tijdelijk, hetzij voort
durend, is achtergebleven ter bewaking van
have en goed.
Ook de benoeming door het kapittel van een
nieuwe schoolmeester geeft grond aan de
gedachte (d.d. 7 augustus 1673). Daarin
wordt namelijk melding gemaakt van een
andere brief van ds Van Benthem, waarin hij
afkeurend schrijft:
dat meester Dirck van Mastricht, coster ende
schoolmeester aldaar, door desen troubelen
sigh hadde geritireert naar Hollant, waar
door desselfs plaats nu jaer en dagh vacant is
geweest ende denselven, niettegenstaende
verschijden schriftelijke aenmaningen aen
hem gesonden, weygeringe blijft omt voorsz.
coster ende schoolmeester ampt weder te
comen bedienen, waardoor de Kercke en
gemeente aldaer van behoorlijke dienste
gepriveert is6\

Let wel, Naarden is op dat moment nog niet
eens door de Staatsen heroverd, de Fransen
houden nog volledig huis in alle dorpen.
Maar de dominee en met hem mensen als de
huyslieden Dirck Arissen en Jan Gerritsen
Verhoef zijn duidelijk op hun post, waar hun
vrouwen en kinderen dan ook mogen zijn.
Alleen de koster schoolmeester Dirck van
Mastricht is al jaar en dag weg (dit zou
mogelijk letterlijk bedoeld kunnen zijn),
gevlucht naar Holland (ook naar Amster
dam?) en weigert op zijn post terug te keren.
Het lijkt er dus het meest op, dat de mannen
achtergebleven zijn om de zaken nog zo
goed en zo kwaad als dat mogelijk was te
blijven runnen. Er zal toch nog wel wat vee
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toren te hangen, de klepel klept weer. Vivos
voco! Hij kan weer minstens een eeuw voort.

Slag bij Tienhoven
Daar komen de Pruissen, daar komen ze aan!

Rustig was het er in ieder geval in die tijd
allerminst. Kort tevoren had zich nog het
volgende afgespeeld:
I n ifen /nare 1673, in de maand may, quamen
10 franse soldaten dicht bij het dorp Tien
hoven. Dese werden ontmoet van 10 staatse
soldaten, die op den vijand losgangen.
Schoten daarvan 4 onder de voet en namen
d ’andere 6 gevangen en werden opgebracht,
soodat er van dese partij nimant hun weder
varen aan haer mackers konde vertellen,
voordat de 6 gevangens weder los waren
gelaten7).

Zo lagen de zaken. Er kon elk moment van
alles gebeuren. En het zou nog tot 23
november 1673 duren eer de Fransen zich
terugtrokken en Utrecht ontruimden. De
bewoners komen dan terug, de klok trou
wens ook. Commandeur Dompselaer heeft
woord gehouden. De klok komt weer in de

Inmiddels schrijven we nu 1787. Met 3
divisies rukten de Pruissen den 13-den
september ons land binnen. U weet wel, na
de aanhouding van Prinses Wilhelmina door
de patriotten bij Goejanverwellesluis.
Nadat de schans bij Uitermeer en het fort
Hinderdam waren bezet, begaf de tot de
divisie van Lottum behoorende generaal Von
Kalkreuth zich uit Naarden, via Loosdrecht
en Tienhoven op 19 september naar Breukelen, teneinde de omstreken van Nieuwersluis
te verkennen, welke hij bij uitstek drassig
bevond, terwijl bijna het geheele terrein
geïnundeerd bleek te zijn.
Liever dan van de zijde van Tienhoven te
attaqueeren, achtte hij het raadzaam het fort
van de Westzijde der Vecht aan te vallen&\

Even beleeft Tienhoven paardengetrappel
en sabelgekletter, maar daar blijft het dan
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ook bij.
Maar nog even terug naar het jaar 1787.
De ambachtsheer wilde graag openlijk uiting
geven aan zijn blijdschap over het herstel
van het Oranjehuis. Als heer van Tienhoven
bood die plaats hem uiteraard de beste
mogelijkheden, waarvan hij op een heel
aparte manier gebruik maakte. De kerk
aldaar hield er namelijk een nieuw bord aan
over, geschonken door deze zeer opgeluchte
en verblijde heer mr Ferdinand van Collen
van Gunterstein.
Linksboven op de lijst prijkte het wapen van
Van Collen, rechtsboven dat van zijn derde
echtgenote Johanna Maria Elisabeth Stick
van Linschoten9*.
'MDCCLXXXVII
Geloofd zij God, dat Eeuwig Weezen,
Bekleed met mogendheen.
De Heer, in Neederland gepresen,
Doet wonderen, Hij alleen.
Nu mag Oranje zeegepralen.
Na zoveel bang verdriet.
Wat stelt mijn ware blijdschap palen,
Daar dit mijn oog nog ziet.
Looft dan met mij den Heer der heren,
Eerwaarde grijsheid, frissche jeugd;
Wil uwen God, o Sion, eeren,
Die door dit heil ons hart verheugd.
Dit gebruik van Psalm 72 (oude berijming)
doet wel even merkwaardig aan, maar aan
duidelijkheid laat het niets te wensen over.
Daarom lijkt het dan ook beslist niet teveel
van onze fantasie gevraagd, wanneer we
veronderstellen, dat bij de inwijding van dit
bord, onze oude klok zijn feestelijke
klanken rijkelijk over het dorp heeft
uitgestrooid.
De verbondenheid van Tienhoven met zijn
ambachtsheer is de eeuwen door zeer sterk
geweest en het contact is tot op de dag van
vandaag toe gebleven.
De grote brand

De tijd ging door en de loop der geschiedenis
ook. De Fransen kwamen, het bord moest

de kerk uit en verdween spoorloos. Er werd
gedanst rond de vrijheidsboom.
Napoleon kwam, zag en overwon.
En de klok maar luiden, dan voor dit en dan
voor dat. Totdat die rampzalige woensdag
9 september f812 aanbrak. Hooibroei bij
heelmeester-chirurgijn (blijkbaar ook
veehouder!) Julianus Wilhelm Kroon, die
snel overgaat in een uitslaande brand. Op
het kritieke moment een in ongunstige
richting draaiende wind maakt de ramp
compleet. Brandweerkorpsen uit Utrecht,
Hilversum en Loenen komen zelfs assistentie
verlenen om de brand meester te kunnen
worden.
Wanneer de volgende morgen de zon
opgaat, liggen negen woonhuizen, de
school, de pastorie en de kerk nog gloeiend
heet na te smeulen. Alles verbrand, kerkeraads- en gerechtsarchief incluis. Ook de
vier nog resterende wapens in de ramen, die
bij allerlei gelegenheden geschonken waren
en de vijf kerkkronen zijn voor altijd
verloren9'. Alleen de lezenaar aan de
preekstoel, een werkstuk van de Utrechtse
geelgieter Eduard van Akaboa, daterend uit
1758, weet men te redden11". Op het
hoogtepunt van de brand werd ook het
houten torentje een prooi der vlammen en
de oude luidklok kwam met een doffe smak
naar beneden. De estrikken waren bikkel
hard en de klok was gebarsten. Geluid kon
er niet meer worden. Zelfs niet toen een
eskadron kozakken, begeleid door op
plundering beluste Hilversummers, via
Loosdrecht en Breukelerveen ons dorp
binnen galoppeerden.
We zijn bijna een jaar na de brand beland
(24 augustus 1813), wanneer uiteindelijk
definitief tot algehele herbouw wordt
besloten. Dit vond plaats in een vergadering
bestaande uit de Gereformeerde ( = Hervorm
de) Kerkenraad en Kerkmeesteren van
Tienhoven, mitsgaders uit de Commissie,
hebbende de Maire aan deszelfs hoofd, tot
herstel der Brandschade ofw el tot wederopbouwing van de Kerk, Pastorie en Kosters- o f
Schoolmeesterswooninge, den negende
September l.l. een prooy der vlammen
geworden.
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Verder blijkt, dat een collecte, met toestem
ming van den Heer Prefect in dit Departement
gehouden, nog niet de helft van de wederopbouwkosten had opgebracht. Dat daarop
gevolgd was eene inschrijving bij de respec
tieve Gereformeerde (= Hervormde)
inwoonders in de drie dorpen, tot vinding des
tekorts van dien. Over de uitkomst daarvan
wordt overigens niets meegedeeld.
Bij publieke aanbesteding wordt de herbouw
van de school aangenomen door Jan van
Walderveen, van de kerk door Jan Willems
Slagt, van de pastorie weer door Jan van
Walderveen en de zitplaatsen en banken in de
kerk door B. van den Berg en N. Loosdregtn). Blijkbaar is er al veel voorbereidend
werk aan deze vergadering voorafgegaan,
want twee dagen later (26 augustus 1813)
wordt de eerste steen al gelegd door Jonkvrouwe M.E. van Collen, geboren van
Lennep. Op 13 maart 1814 reeds kan de kerk
door dominee Sandtman feestelijk in
gebruik worden genomen. De pastorie
daarentegen kwam pas in 1830 klaar121.
Arme dominee!
Anderhalf jaar na de brand staat dan de kerk
weer overeind, met toren en al. Alleen voor
een nieuwe klok was er echt geen geld meer
over. Daarom koos men de enige mogelijk
heid, die nog restte en hees de oude tróuwe
klok, gebarsten als hij was, simpelweg weer
in de nieuwe toren. In 1818 schonk jhr mr J.
Huydecoper van Maarsseveen nog wel drie
prachtige nieuwe kronen aan de kerk, maar
de klok werd vergeten. Zo luidde hij nog
jarenlang voort met een klagelijke stem.
Eindelijk in de W .A.O.

Vijfenzeventig jaren lang blijft hij zo
moeizaam zijn uiterste best doen voor kerk
en dorp. Dan duikt er opeens een gevaar van
een totaal andere aard op voor zijn verdere
voortbestaan. Er komt een nieuwe klok.
Meestal houdt zoiets in, dat de oude dan
tegelijk wordt ingeleverd om daardoor enige
korting op de prijs van de nieuwe te krijgen.
Tot onze verbazing gaat dit lot aan hem
voorbij. De ambachtsheer jhr H.D. Willink
van Collen, in overeenstemming met de
beste familietradities altijd vrijgevig voor

De oude Kerkklok A.D. 1615
Tienhoven, schenkt kant en klaar een
nieuwe klok, in Aarle-Rixtel gegoten. Geen
gesjacher over korting bij inlevering van de
oude. Die gaat kort en goed in de wet
arbeidsongeschiktheid en wordt zorgvuldig
opgeborgen.
Wanneer in 1925 een nieuwe vergaderruimte
achter de kerk wordt gesticht, ja u raadt het
al, met financiële steun van de gezusters
J.M.E. en M.E. Willink van Collen van
Gunterstein, krijgt de gebarsten oudge
diende een ereplaatsje in een aparte klokkestoel, hoog aan de zoldering van deze
nieuwe ruimte. Een piëteitvol gebaar,
waaruit duidelijk een bepaalde binding
spreekt.
Opnieuw oorlog en bezetting

Maar nog was dit niet het einde. Als een
stormwind kwam de tweede wereldoorlog
ook over ons land. Neutraliteit was geen
waarborg tegen de vijand.
In de nacht kwam de overval met de
bezetting als gevolg. Luiden hoefde de klok
niet meer, dat deed de nieuwe nu wel voor
hem. Toch daagde er een nieuw gevaar op.
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Klokkespijs werd zeer gezocht voor het
gieten van kanonnen en granaten.
Rond elf uur in de morgen van 25 februari
1943 werd, in opdracht van de bezetter, de
klok (de nieuwe wel te verstaan) uit de toren
getakeld en weggevoerd, tot ons aller
ergernis.
Hoe verging het de oude klok dan? Wel, die
hing immers hoog en droog, op een wat
donkere plaats achter in de vergaderruimte
en was blijkbaar op geen enkele lijst geregi
streerd. Geen dominee, geen kerkeraadslid,
geen Tienhovenaar, die de bezetter wijzer
maakte dan hij al was. Dom kijken, niks
zeggen, goed luisteren was het parool. Zo
bleef deze onderduiker in hoge positie
’vergeten’ achter en overleefde ook nu weer
een van de hoogst kritieke momenten in zijn
eeuwenlang bestaan.
Ondertussen werd tot ieders stomme
verbazing op 2 april daaropvolgend, om
4 uur namiddags de nieuwe klok zomaar
terugbezorgd om vervolgens op zijn recht
matige plaats te worden opgehangen. Hoe
viel dat nu te rijmen?
Wel, het vervoersprobleem schijnt de
voornaamste oorzaak van deze onverwachte
meevaller te zijn geweest. Op de verzamel
plaats van gevorderde klokken werden
namelijk de grootste exemplaren het eerst
ingeladen. En zo kon het gebeuren, dat toen
de beschikbare transportmiddelen propvol
gestouwd waren, de Tienhovense klok daar,
als enige, eenzaam op de laadplaats was
achtergebleven. Hij kon er niet meer bij,
zoveel was er geroofd. Op dat moment moet
één van de daar aanwezige werklieden op
het lumineuze idee zijn gekomen, om deze
enige overlevende van de grote klokken
razzia dan maar weer naar de plaats van
herkomst terug te transporteren13). En zo is
het gekomen. Stom geluk dus.
Nog altijd luidt hij voort, tot op de dag van
vandaag toe.
Honderd jaar emeritus

Bij de algehele interieurvernieuwing van
1980 kreeg de oude klok opnieuw een
ereplaats toegewezen. Ditmaal in het
voorportaal van de kerk, waar de trouwe

kerkgangers hem elke zondag, met barst en
al, zien hangen, en zijn bemoedigend
opschrift lezen: ”Si Deus pro nobis, quis
contra nos!” Maar levenden roepen en
doden betreuren doet hij niet meer, dit oudst
nog aanwezige Tienhovens monument.
Want in dit jaar onzes Heren 1989 is het
precies een eeuw geleden, dat zijn stem
voorgoed verstomde.
Honderd jaar emeritus!
Dat heb ik even willen memoreren.
NOTEN
1) Archief Kapittel van St. Pieter no. 906 (een
omslag) G.A. Utrecht.
2) Tekening aanwezig in het Koninklij k Huisarchief
Den Haag.
3) Dr S.C.J. Jesserun-ten Dam Ham, ’’Utrecht in
1672 en 1673”, p. 82.
4) als onder 1, no. 906.
5) Vriendelijke mededeling van mevr. H.J.
Doorenbos-Tierie te Bennekom.
6) Archief Kapittel van St. Pieter, no. 907, G.A.
Utrecht.
7) Andries Schoemaker, Steeden, dorpen en
gehugten int Sticht van Utrecht, deel II, 1733,
G.A. Utrecht oud no. 1727.
8) Mr E. van Beusekom, De inname van het fort
Nieuwersluis, jrb. Niftarlake, p. 3.
9) Handschrift d’Ivoy, Kon. Ned. Gen. v. Gesl. en
Wapenkunde te ’s-Gravenhage.
Door hem op 9 september 1789 te Tienhoven
aangetroffen en gecopieerd vier gebrand
schilderde wapens in de kerkramen, waarbij de
volgende onderschriften:
1. ’’Wouter Laurentz. Bosch, Schout tot
Tyenhoven ende Lysbetgen Gijsbertsd. zijn
huysvr. 1637.”
2. Op bovengenoemde datum geen onderschrift
meer aanwezig.
3. ”De Heer Johan van Nellestein, Burge
meester der stad Utrecht en Jof. Hillegen Paters
zijn huisvrouw, 1660."
4. ”De Heer Simon Veenman en Jof. Helena
Wijbrands, sijn huysvrouw, 1661.”
10) P.H. Damsté, ’’Pieter Bredie en Eduard van
Akaboa”, Maandblad Oud-Utrecht ’52,1979
no. 9, pp. 125-128. Van E. van Akaboa is nog het
volgende koperwerk bekend binnen de
provincie Utrecht: Herv. Kerk De Bilt,
kerkkroon 1747; Herv. Kerk Veenendaal,
koperen plaat op lessenaar 1754; Herv. Kerk
Zegveld, lessenaar 1758.
11) Kerkarchief Tienhoven, kerkeraadsnotulen
1813.
12) ”1624-1974, 350 jaar Kerk in Tienhoven (U.)”,
p. 15.
13) Mondelinge mededeling van ds D. van Heyst,
tijdens de moeilijke bezettingsjaren Ned. Herv.
predikant van Tienhoven.
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De ruilverkaveling Eemland
Gevolgen voor natuur en milieu
A. Farjon
In de zomer van 1988 werd de ruilverkave
ling ’Eemland’, ter grootte van ca. 7.910 ha,
na een voorbereidingstijd van ongeveer
18 jaar een feit door het vóór stemmen van
een meerderheid van de agrarische belang
hebbenden. Deze gebeurtenis kan zonder
overdrijving als een zware terugslag voor de
natuurbescherming worden beschouwd.
Over de zeer ingrijpende gevolgen voor
natuur en milieu van de uitvoering van het
Ontwerp-landinrichtingsplan gaat onder
staand artikel. Een en ander wordt tevens
geplaatst in het licht van enkele recente
ontwikkelingen in het landelijk beleid ten
aanzien van landbouw, landinrichting en
natuurlijk milieu.
Voorgeschiedenis

De huidige ruilverkaveling 'Eemland’ heeft
een lange en tamelijk roerige voorgeschiede
nis. De allereerste aanvraag dateert uit 1963,
het merendeel uit 1970, terwijl er nog een
nakwam in 1978. De aanvragen werden
goedgekeurd door G.S. van Utrecht in 1976.
In 1977 werd een landinrichtingscommissie
ingesteld, die de ruilverkaveling moest
uitwerken. In 1978 werd het provinciale
streekplan Utrecht-oost vastgesteld. Dit
plan bleek een krachtige ondersteuning op
te leveren voor de eenzijdig agrarisch
gerichte plannen voor de ruilverkaveling,
zoals die inmiddels vorm begonnen te
krijgen. Van een aanvankelijke plano
logische aanduiding 'natuurgebied’ ter
grootte van 785 ha bleven tenslotte slechts
33 ha overeind. Het overige deel werd
’agrarisch gebied met landschapsecologische
waarde’, een in beleidsmatig opzicht
volkomen hol gebleken aanduiding. De
Rijksoverheid wenste daarentegen voor
Eemland 1.000 ha opgenomen te zien als
Relatienotagebied en ’sommeerde’ de

provincie Utrecht haar plan daaraan aan te
passen, hetgeen overigens maar zeer ten
dele is gebeurd. Intussen had de Landinrich
tingscommissie in haar plan aan ’natuur
reservaten’ een totaal van ca. 50 ha opge
nomen, waaronder het aan Natuurmonu
menten toebehorende moerasboscomplex
de ’Valse Bosjes’ aan de Meentweg te
Eemnes. Een treffend voorbeeld van het
presenteren van een ’sigaar uit eigen doos’
door een ’vrijgevige’ landinrichtings
commissie. De natuurbescherming verliet
toen de Landinrichtingscommissie, die zeer
door de agrarische belangen werd gedomi
neerd. Haar plaats werd later ingenomen
door enkele goedwillende, maar nog minder
invloedrijke en matig deskundige natuur
beschermers, die daarin op onduidelijke
titels zitting hadden en naar de ervaring van
deze auteur de plannen eerder leken te
ondersteunen dan er tegenwicht tegen te
bieden.
Intussen had de officiële natuurbescherming
niet stilgezeten en in 1983 kwam zij met een
alternatief plan ’Eemland schappelijk
ingericht’11'. Ook de Centrale Cultuur
technische Commissie (nu Centrale Land
inrichtingscommissie, C.L.C.), waarin de
stemmen van de Natuurbeschermingsraad
en de particuliere natuurbescherming iets
luider doorklonken dan in de strikt regionale
Landinrichtingscommissie, bleek onte
vreden en stelde enkele randvoorwaarden
aan de plannen, die het natuur- en land
schapsbehoud ten goede moesten komen.
De twee belangrijkste waren, dat in de
centrale delen van de polders ter weerszijden
van de Eem geen boerderijen mochten
worden gebouwd en dat er meer ha natuur
reservaat (in totaal ca. 380 ha) moesten
komen. Sindsdien heeft de Landinrichtings
commissie binnen deze voorwaarden
gewerkt, maar ze dan ook als een absoluut
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'Asérnk
Kleine zwanen en Knobbelzwanen in de Eempolder, nog wel!
maximum beschouwd. Inmiddels werd de
oude Ruilverkavelingswet 1954 vervangen
door de nieuwe Landinrichtingswet 1984. In
1986 stelde de provincie een nieuw streek
plan vast (dat de gehele provincie omvat) en
conformeerde zich daarin aan de inmiddels
’gerijpte’ ruilverkavelingsplannen; een mooi
voorbeeld van een beleid in omgekeerde
richting. Het plan kwam nu in een stroom
versnelling en in snel tempo volgden
voorontwerp, ontwerp en plan elkaar op,
culminerend in de stemming op 2 juni 1988.
Ontwikkelingen

Om de veranderingen, die in het kader van
het vastgestelde landinrichtingsplan zullen
plaatsvinden, te kunnen begrijpen, is het
nodig de ontstaansgeschiedenis van Eemland weer te geven. Het Eemland is een
open estuariumlandschap in het noorden
van de provincie Utrecht, aan de monding
van de Eem, een kleine rivier die de
ontwatering van de Gelderse Vallei en een
deel van de westelijke Veluwe verzorgt. Het
gebied kwam in de Middeleeuwen onder
toenemende invloed van transgressies van
de zee te staan: de Zuiderzee breidde zich
sterk uit en overstroomde jaarlijks grote
delen van het gebied. Zware dijken werden

echter verder landinwaarts gelegd, want
men had de winterse overstromingen nodig
voor het vruchtbaar houden van de polders.
Slechts lichte zomerdijken beschermden
deze tegen de Zuiderzee. Dat het, tot in
recente tijden, wel eens mis kon gaan
bewezen de af en toe onder ongunstige
omstandigheden optredende stormvloeden.
Hogere dijken werden onder andere bij
Eemdijk en Spakenburg noodzakelijk.
Aan dit alles kwam een eind na afsluiting van
de Zuiderzee (1932) en na de inpoldering
van Flevoland kwamen zelfs bij winterse
noordwester stormen geen overstromingen
meer voor. Een en ander had echter tot in de
jaren veertig van deze eeuw verhinderd, dat
er in de polders zelf boerderijen werden
gebouwd, een bijna unieke omstandigheid.
Flora en fauna waren voor deze toestand
kenmerkend. Door het lang brakke karakter
van het overstromingswater en het sediment
dat dit meebracht, waren er veel soorten
planten van brakke tot zwak brakke milieus.
De overstromingen bepaalden mede het
gebruik als hooiland van het overgrote deel
van de polders; over het algemeen werd het
vee dichter bij de lintbebouwing van de
dorpen geweid. Zoet kwelwater uit de hoge
zandgronden kwam in de lange kavelsloten
omhoog en zorgde voor milieu-overgangen
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met bijzondere eigenschappen, die eveneens
lang gehandhaafd zijn gebleven12*. Door de
grote openheid, de rust en het extensieve
gebruik van de ’verre’ einden van de kavels
was de weidevogelstand uitzonderlijk dicht
en soortenrijk10*.
In het kader van de eerste ruilverkaveling
werden in de periode rond de Tweede
Wereldoorlog ontsluitingswegen in de
polders aangelegd en verschenen ook de
eerste boerderijen buiten de voormalige
bescherming van de dijken. Tot die tijd
moesten de boeren naar ver gelegen
percelen over de zeer lange kavels rijden (of
lopen), die dikwijls gedeeltelijk aan anderen
toebehoorden. Het gevolg daarvan was, dat
die verre percelen slechts zeer extensief
gebruikt werden; goed voor de natuur, maar
oneconomisch voor de landbouw. Door het
wegennet werden ook deze percelen beter
bereikbaar. Er werd ook een eerste peilverlaging doorgevoerd, die mogelijk
geworden was door de installatie van
machinegemalen. Voordien waren er slechts
kleine windmolentjes; merendeels vond er
alleen een natuurlijke afwatering plaats en
een waterbeheersing met keerschutten en
sluizen. Men liet alleen water uit, maar met
de nieuwe gemalen kon het ook andersom
en in droge zomers werd dat, door de
kunstmatige ontwatering, ook noodzakelijk.
Behoudens enkele incidentele landbouw
kundige ingrepen, boerderijbouw e.d., is de
situatie sinds 1950 niet wezenlijk veranderd.
De huidige plannen beogen die ’achterstand’
met enkele reuzensprongen in te halen. De
gevolgen voor de, inmiddels overigens sterk
verminderde, natuurwaarden zullen desa
streus zijn.
Ingrepen en hun gevolgen

De twee belangrijkste ingrepen in het
voorgenomen plan zijn een zeer diepe
(verdere) ontwatering en de ’verplaatsing’
van 49 boerderijen naar de polders. Beide
zijn naar omvang en schaal ingrepen, zoals
die nog niet eerder in het gebied hebben
plaatsgehad, even afgezien van de ont
ginning in de Middeleeuwen. Die ontginning
heeft zich echter over een lange periode

uitgestrekt en leidde tot een situatie, die
eeuwenlang hetzelfde bleef, hetgeen van de
huidige ingrepen niet kan worden gezegd.
De ervaring leert, dat deze elkaar steeds
sneller zullen opvolgen en daarin ligt een van
de belangrijkste oorzaken voor het ver
dwijnen van soorten planten en dieren.
De drooglegging (in cm beneden maaiveld)
bedraagt in het plan voor kleigronden
(kleidek tenminste 40 cm) 110-130 cm, voor
klei op veengronden 90-110 cm en voor
zandgronden 80-100 cm. Dit betekent een
grondwaterstand van meer dan 1 meter
beneden het maaiveld voor het overgrote
deel van het Eemland. Zelfs in een buffer
zone rondom het reservaat in de Noordpolder te Veld (waarover straks) wordt nog
een verlaging van ca. 20 cm ten opzichte van
de huidige peilen voorzien. De gevolgen
voor de natuurlijke gesteldheid van de
polders zijn enorm.
Ten eerste zullen, om deze diepe ontwate
ring mogelijk te maken, de sloten moeten
worden aangepast6*. Dit wil zeggen, dat zij
moeten worden uitgediept en verbreed. Het
aantal sloten zal drastisch worden terug
gebracht: smalle kavels worden breder en
drainagebuizen zullen de plaats van vele
sloten innemen. Wanneer de Landinrich
tingscommissie beweert, dat het historische
kavelpatroon zal worden gehandhaafd,
bedoelt zij, dat de richting van de kavels
grotendeels hetzelfde blijft. Maar het zal nog
maar weinig lijken op de kenmerkende
kavelstructuur van het Middeleeuwse
slagenlandschap, waarin lange, smalle
kavels van slechts 49-60 m breedte, maar van
800-1200 m lengte (soms nog meer) kenmer
kend zijn. Eén blik op de kaarten van
ruilverkavelingsblokken in Nederland vóór
en na uitvoering van een moderne ruilverka
veling spreekt daarbij boekdelen (zie
bijvoorbeeld3*, p. 219).
Ten tweede zal er in deze sloten gedurende
een groot deel van het jaar geen water staan,
met name niet in het winterhalfjaar, wan
neer, zoals ook thans, het peil laag wordt
gehouden. Bij strenge winters bevriest
daardoor de slootbodem; overwinteringskansen voor amphibieën en overlevings
kansen voor de meeste andere slootorganis177

li

SÉ

gSKH

m m
I

; l :5

< :--,vr '

K

'.*■

■

w? f r#^

<*&

„t

Boerderij bij de sluis, Eemnes.
men worden daarmee praktisch nihil. In de
zomer zal altijd gebiedsvreemd (en vervuild)
water moeten worden ingelaten en wel zodra
het gras in het voorjaar begint te groeien.
Dat water, nog eens verder belast met een
verhoogde uitspoeling van stikstof door
toegenomen mineralisatie (zie o .a .4*), wordt
er aan het eind van het groeiseizoen weer
snel uitgemalen. Slechts organismen, die
deze dynamiek kunnen verdragen, blijven
over en dat zijn er qua soortenaantal maar
weinig.
Ten derde zal de kwelzone zich naar alle
waarschijnlijkheid verplaatsen van de
randen van Eemland langs de heuvelrug
naar de meer centraal gelegen delen van de
polders (vergroting van het verhang, d.w.z.
de helling van het grondwaterpeil in het
eerste watervoerend pakket). Dit heeft dan
tot gevolg, dat het schone kwelwater meer
en langer zal worden ’overheerst’ door het
vuile ingelaten water afkomstig uit de
randmeren (via de Eem). Kenmerkende
plantesoorten als Klimopwaterranonkel
(Ranunculus hederaceus) en Waterviolier
(Hottonia palustris) zullen dan ook ver
dwijnen, ondanks toezeggingen van de

Landinrichtingscommissie dat voorzieningen
in het plan zijn opgenomen om te voorkomen,
dat bedoelde peilverlaging (van het gebieds
deel Kleine Melm ten noorden van de
spoorlijn, A.F.) zou kunnen leiden tot een
versnelde afstroming van het water naar het in
peil te verlagen gebiedsdeel en opdat de
kwelsituatie zo weinig mogelijk wordt
aangetast. Men denkt wellicht met enkele
hindernissen in de watergangen (overstortkeringen of iets dergelijks) die afstroming
tegen te gaan, maar indien het kwelwater
meer en meer ten noorden van de spoorlijn
in de sloten naar boven zal komen, heeft het
natuurbehoud daar niets aan. Peilverlaging
van de orde van grootte zoals hier voorge
steld, kan grote gevolgen hebben voor de
bestaande kwelzones aan de randen van
veenweidegebieden4).
In de vierde plaats heeft de drastische
peilverlaging negatieve gevolgen voor het
geplande natuurreservaat van ca. 300 ha in
de Noordpolder te Veld. Tengevolge van het
peilverschil tussen dit zo nat mogelijk te
houden reservaat en de rest van de polder
moet er (ondanks een ’bufferzone’ waar het
peil minder dan elders wordt verlaagd) ieder
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jaar water worden ingelaten om het verlies
door verdamping en wegzijging te compen
seren. Aangezien er maar 700 mm neerslag
per jaar valt, waarvan 300-400 mm ver
dampt , blijven er slechts enkele dm neerslagwater over om de wegzijging te compen
seren. Het zal duidelijk zijn, dat de kade
rondom het reservaat die wegzijging niet kan
voorkomen; ervaringen in het Naardermeer,
Botshol en andere reservaten hebben dit
genoegzaam aangetoond. Men heeft dan
ook een klein gemaal gepland aan de
noordwestzijde van het reservaat, dat water
komend via de Noord-Midden Wetering
moet inpompen. Wat is dat voor water? Dat
is het vervuilde randmeerwater, dat via de
Eem in de zomer ook in de rest van de polder
wordt ingelaten. De veronderstelling, dat dit
’biologisch gereinigd’ wordt door het een
tamelijk lange weg af te laten leggen is onzin.
Het zal nog even eutroof (voedselrijk) zijn
bij inlaat in het reservaat als het was bij inlaat
in de polder. Slechts met waterzuivering
(o.a. defosfatering) d.m.v. een kostbare
installatie, in bepaalde gevallen ook door
het gebruik van zogenaamde helofytenfilters
(d.w.z. begroeiingen van moerasplanten,
die mineralen opnemen, zie o .a .2) bij een
langzame doorstroming) kan het teveel aan
voedingsstoffen (N en P) zodanig afnemen,
dat een voor het natuurbehoud aanvaard
bare trofiegraad (mate van voedselrijkdom)
bereikt wordt. In het onderhavige landinrichtingsplan wordt daaraan geen aandacht
geschonken.
In de vijfde plaats zal er, tengevolge van de
diepere ontwatering, een snellere inklinking
van de bodem optreden en wel des te meer
naarmate er dikkere veenpakketten onder
het kleidek liggen. Door het handhaven van
een hoog peil in natuurgebieden en peilverlaging in landbouwgebieden ontstaan
verschillen in de mate van inklinking en op
den duur ’hoogwatereilanden’9). Om
uitdroging van het reservaat te voorkomen
zijn dan grotere bufferzones nodig; een blik
op de plankaart laat zien, dat die er tenge
volge van de lokaties van nieuwe boerderijen
met omliggende ’huiskavels’ in de Maatpolder niet inzitten. We krijgen dus een
reservaat, dat met veel en snel ingepompt

De Steenuil verdwijnt bij intensivering van de
landbouw.
(zeer) eutroof (voedselrijk tot vervuild)
water nat moet worden gehouden. Wellicht
van belang voor een aantal soorten weide
vogels, maar ongeschikt voor de ontwikke
ling van mesotrofe (matig voedselrijke)
plantengemeenschappen, waaraan de
polders in het verleden (zij het op andere
plaatsen dan hier) zo rijk waren. Daaren
boven zullen de laatste brakwaterindicatoren, zoals Muizestaart (Myosurus mini
mus) en Behaarde boterbloem (Ranunculus
sardous) zowel uit het reservaat (inundatie
met zoet water) als uit de rest van de polder
(intensivering van de landbouw) verdwijnen.
Tenslotte, maar dat is een opmerking, die
voor het nationale beleid ten aanzien van
ontwatering en landinrichting geldt en niet
alleen voor Eemland, is het nog dieper
verlagen van polderpeilen een enorme
verspilling. Miljoenen kubieke meter
relatief schoon water, die via neerslag en
kwel jaarlijks de polder binnenkomen,
worden ongebruikt op de boezem (lees: de
Noordzee) geloosd in een tijd, dat drinkwatermaatschappijen steeds beter moeten
zoeken naar plaatsen, waar nog niet veront
reinigd water als grondstof kan worden
gewonnen. Vervuild water wordt vervolgens
ingelaten om het gras te laten groeien. Het
zal inderdaad niet lang meer duren of we
zien ook hier beregeningsinstallaties
verschijnen om het grasland van dat water te
voorzien; op plaatsen waar de sloten
onvoldoende water voeren, zal men dan
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(gratis!) het goede grondwater gaan op
pompen, zoals nu reeds in de zandgebieden
gedaan wordt.
De tweede, zeer ingrijpende maatregel is de
voorgenomen verplaatsing van 49 boerde
rijen naar de polders, 22 daarvan in de
gemeente Eemnes. Die verplaatsing houdt
in, dat evenzovele boerderijen in de dorpen
aan de agrarische bestemming worden
onttrokken6' en dat er nieuwe, grotere en
moderne bedrijven in de polders zullen
verrijzen. Deze dienen over 100% huiskavels
te beschikken, d.w.z. dat alle door het
bedrijf gebruikte percelen aaneengesloten
rondom de boerderijen moeten liggen. Een
aanmerkelijke intensivering van het gras
landgebruik is dan mogelijk. Dit heeft grote
gevolgen voor de weidevogelstand: het is
een bekend feit, dat zowel dichtheden als
aantal soorten in de richting van boerderijen
sterk afnemen tengevolge van die intensi
vering. Matig kritische soorten (Grutto,
Tureluur), die in de huidige situatie nog
goed verspreid voorkomen, zullen sterk in
aantal achteruit gaan, daarmee de meer
kritische soorten als Kemphaan en Slobeend
volgend, die de recente intensivering in de
Eempolders al nauwelijks hebben overleefd
(zie o .a .5'). Het is natuurlijk een volstrekte
illusie, te menen dat enkele reservaten met
een gezamenlijke oppervlakte aan grasland
van ca. 350 ha het verlies in een duizenden
ha groot gebied kunnen compenseren.
Weidevogels hebben territoria, die, zelfs
onder de meest gunstige ecologische
omstandigheden, slechts een beperkt aantal
broedparen per ha toelaten.
De nieuwe boerderijen, het plan geeft het
ook aan, zullen zwaar landbouwverkeer
over verbrede en verzwaarde wegen laten
rijden. Ondanks de maatregelen, die
worden voorgesteld om ’sluipverkeer’ te
weren, hetgeen is toe te juichen, brengen
49 moderne grote bedrijven méér verkeer in
de polder. Rustverstoring is het onvermijde
lijke gevolg en het is zeer de vraag of
vogelsoorten als kleine zwaan en ganzen de
polders nog als rustplaats zullen kiezen.
De boeren zullen deze ongenode graseters
niet missen, maar, indien zij voortaan

E em m eer

Aantallen
broedparen

r Linde. H F van der. A L Jo n k e rs & J van D ierm en, 1975. W eidevogelonderzoek in Eem land.
stsb o sb eheer Utrecht).

wegblijven, worden de natuurwaarden
opnieuw ernstig verlaagd. Ook hier valt te
bezien of het grootste reservaat een uitwijk
mogelijkheid zal bieden: met name deze
grote groepen trekvogels laten zich nu
eenmaal moeilijk in een te klein reservaat
manoeuvreren.
In landschappelijke zin, ondanks mooie
woorden gewijd aan het behoud van het
'open karakter’ van de Eempolders, zal het
wijdse estuariumkarakter van het gebied
verdwijnen. Het compromis houdt slechts de
centrale zones van de polders ter weerszijden
van de Eem open. Vooral tussen Eemdijk en
Spakenburg, waar al verspreid boerderijen
aan de Fokjesweg staan, wordt de open zone
niet meer dan een strook van 1500 m, in
Eemnes blijft gemiddeld 2,5 km polder
open. Tot de volgende ruilverkaveling?
Naast de hierboven besproken twee grote
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ingrepen zijn er natuurlijk nog meer veran
deringen te verwachten, die rechtstreeks of
indirect voortvloeien uit de uitvoering van
de plannen en die de natuurwaarden ernstig
zullen aantasten. Wat te denken van de
mededeling, dat de melkveehouders naar
verwachting meer in de eigen ruwvoerbehoefte zullen (kunnen) voorzien en
minder krachtvoer zullen (hoeven) aan
kopen? Krijgen we nu ook permanente
maisteelt en voederbieten in de Eempolders? De diepe ontwatering maakt het
zeer mogelijk en het is de gewoonte van
streek- en bestemmingsplannen om zich bij
de bedrijfseconomische trends aan te
passen. Men zal zich beroepen op het
instellen van de reservaten voor de natuur
bescherming om de bezwaren daartegen weg
te wuiven. Ik voorzie dan ook onheilspel
lende toekomstplannen van de zijde van de
landbouw, die het gevolg zullen zijn van
deze verwerpelijke scheiding van de funkties
landbouw en natuurbehoud in Eemland.

Structuurschema Landinrichting aanleiding
te zijn voor een nadere afweging, waarbij de
niet in geld te waarderen effekten moeten
opwegen tegen het mindere (dan 10%)
rendement. De effekten op natuur en
landschap spelen hierbij een belangrijke rol;
uit het vorenstaande zal duidelijk zijn, dat
die het getal van 7,3% niet omhoog kunnen
helpen.
Het beleid ten aanzien van de ruilverkave
ling Eemland staat haaks op het regerings
beleid ten aanzien van dit gebied, zoals
vastgelegd in het Structuurschema Natuuren Landschapsbehoud, waarin het een
Grote Landschappelijke Eenheid (GLE)
wordt genoemd. Een groot deel van Eem
land heeft hier zelfs de aanduiding ’gebieden
met als hoofdfunctie natuur’ meegekregen7’.
Men zou toch verwachten, dat nu zowel
natuurbehoud als landbouw in één ministerie
zijn verenigd, er geen tegenstrijdigheden in
het beleid meer voor hoeven te komen, maar
dat lijkt toch niet het resultaat te zijn van dit
samengaan. De grote landschapseenheden
vormen een van de hoekstenen van het
Structuurschema Natuur- en Landschaps
behoud. De regering acht handhaving
hiervan van essentiële betekenis, aldus het
Structuurschema. De regering heeft ons wel
vaker voorgelogen.

Landinrichtingsbeleid

Ik kom daarmee tot slot aan enkele op
merkingen ten aanzien van het beleid, zoals
dat bij de landinrichting wordt gevoerd.
Zoals Gorter3’ uiteenzet, is de nieuwe
Landinrichtingswet (nog) allerminst een
wet, die de belangen van landbouw, natuur
behoud en recreatie op een evenwichtige
wijze behartigt. Hoewel de beide laatste
funkties in ons maatschappelijk bestel
onherroepelijk belangrijker zullen worden
dan de eerste, worden op een begroting van
bijna 98 miljoen slechts 5,75 miljoen besteed
aan natuurbehoud, landschapsbouw en
recreatie6’. Met zeer hoge subsidies van de
Rijksoverheid worden betrekkelijk weinig
boeren (die daarvoor min of meer worden
vrijgesteld van melkquoteringen en er zelfs
nog quota van andere boeren, die ermee
ophouden, bij krijgen) in de gelegenheid
gesteld een groot en modern bedrijf op te
zetten, door geen belemmering van enige
aard gehinderd. Terecht zetten Nijhoff en
Hermans8’ bij'zulk beleid vraagtekens.
Het nationaal-economisch rendement van
7,3% voor dit plan6*dient volgens het

De achteruitgang van de natuur in Neder
land is nog steeds schrikbarend. Eén van de
belangrijkste veroorzakers hiervan is de
moderne landbouw1,1314’. Dit soort ruil
verkavelingen oude stijl (met moderne
technieken) geeft een sombere kijk op de
toekomst, waaraan de verwachte produktiebeperking in de landbouw, ondanks (te?)
hoog gespannen verwachtingen15’ weinig
vermag te veranderen. In landbouwkringen
zal het nog wel even duren, voordat een echt
milieubesef in bredere lagen zal door
dringen, getuige de reactie van de voorzitter
van de C.B.T.B. West-Nederland, tevens
bestuurslid C.B.T.B. Nederland, op een
studiedag in Alphen aan den Rijn, 7 maart
1986, over de toekomst van het veenweide
gebied16’:
Tenslotte wil ik ingaan op een essentieel punt,
dat ik heb gemist en waarvan ik vind dat de
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Populieren in winterse tooi, Zuidpolder te Veld (Eemnes).
natuurbeschermingsorganisaties zich eens op
moeten beraden. Zou het niet goed zijn om na
te gaan of het via biotechnologie en genetische
manipulatie niet mogelijk is zoveel variatie in
soorten te maken, dat de flora, die we wensen
te behouden, kan blijven, zelfs misschien nog
mooier gemaakt kan worden, wat dan ook
nog samen kan gaan met een verbetering van
de reuk, de smaak en de kwaliteit van het
ruwvoer?

7)
8)
9)
10)

C.B.T.B. staat voor Christelijke Boeren en
Tuinders Bond.
11)
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Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering, gehouden op 27 april,
is de voorgestelde statutenwijziging met door
leden voorgestelde aanvullingen aangenomen.
De statuten zijn inmiddels gepasseerd ten kantore
van notaris Huddleston Slater in Huizen op
woensdag 21 juni. Leden die prijs stellen op de in
een handzaam formaat gedrukte versie, worden
verzocht dit te melden bij mevrouw J.B. PerryVlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen (tel.
02152-66848).
De notulen van de vorige jaarvergadering, het
jaarverslag en de jaarstukken werden goedge
keurd.
Als opvolger van de heer ir E. J. van Busschbach,
secretaris in de afgelopen vier jaar, is benoemd
mevrouw G. Hamminga-van der Vegte. De heer
Van Busschbach blijft deel uitmaken van het
bestuur.
Na de pauze hield de heer D.A. Jonker een
boeiende lezing met dia’s over het onderwerp:
vogels in het Gooi.

Goois Natuurreservaat
De steunactie voor het Goois Natuurreservaat is
inmiddels goed op gang gekomen. Zoals reeds in
het voorgaande nummer werd gemeld, heeft onze
vereniging een tweetal projekten geadopteerd:
verbetering van het uitzichtpunt Magdalenabos
bij het Gooimeer en het restaureren van het
heideven op de Zonneheide. In dit nummer
worden vier artikelen aan deze gebieden gewijd.
De projekten staan samen te boek voor
ƒ 31.000,-. Inmiddels is onder onze leden een
’bedel’actie gestart, waarvoor u een acceptgiro
kaart hebt ontvangen. De penningmeester bericht
een goede respons, maar wij zijn er nog niet. Wij
weten dat onze leden achter de actie van het GNR
steunfonds staan en wij roepen diegenen, die nog
niet toegekomen zijn aan het invullen van
genoemde acceptgiro op dit zo spoedig mogelijk
te doen. (Gironummer 262888 t.n.v. Penning
meester VVG te Amersfoort onder vermelding
van ’Actie GNR’.)
Zaterdag 10 juni heeft een aantal belangstellenden
’ons’ ven bezocht en de aanwezigen hebben ook
kunnen zien, dat deskundige aanpak nodig is en
niet alleen om de interessante salamanderpopu-

latie een toekomst te verschaffen.
Ook naar het Magdalenabos is een excursie
georganiseerd; zie voor bijzonderheden elders in
dit nummer.

Gewest
Door het Gewest is een discussienota 'Regio
perspectief 2015' uitgebracht. Hierin verwoordt
het gewestbestuur zijn toekomstige ruimtelijke
beleid over de eeuwwisseling heen. Alhoewel in
de inleiding gesteld wordt, dat ’het behoud van
natuur en landschap het uitgangspunt vormt bij
het opstellen van de nota’, blijkt verder dit aspect
in de eigenlijke nota vrijwel volledig afwezig. Als
gebruikelijk wordt uitvoerig ingegaan op de
woningbehoefte in het Gooi en op alle mogelijke
bouwlocaties, waarbij opnieuw aanslagen worden
voorgesteld op onze schaarse natuurgebieden en
andere open ruimten. Wij hebben dan ook stelling
genomen tegen deze eenzijdige benadering.

Blaricum
Het vorig jaar heeft de gemeente onze Vereniging
advies gevraagd over het ontwerp bestemmings
plan Warandepark. Nu het definitieve bestem
mingsplan inmiddels is verschenen, blijkt dat met
onze adviezen geen rekening is gehouden. Wij
hebben de gemeenteraad onze meest zwaarwe
gende bezwaren (Verlengde Bergweg, bestem
ming van ’t Harde en de parkeermogelijkheden in
het bos buiten het kampeercentrum de Woensberg) ter kennis gebracht.

Hilversum
Na een verzoek van de gemeente tot advies, heeft
onze vereniging bezwaar gemaakt tegen het
ontwerp bestemmingsplan Omroepkwartier, dat
woningbouw op het open gebied bij de Hertekamp
beoogt. Wij menen dat voor dit gebied de
bestemming openbaar groen c.q. natuurgebied
gehandhaafd moet blijven. In dit verband
brachten wij in herinnering, dat de Kroon in deze
tijd slechts toestemming gaf voor de naastliggende
bebouwing (NOS-gebouwen), ervan uitgaande
dat verdere aantasting van het gebied achterwege
zou blijven. Ook de ontwikkeling aan de
Zuidrand van de gemeente Hilversum (Bonairelaan en Sportpark) wordt door ons nauwlettend
en kritisch gevolgd.
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Met de Natuurwacht op stap
Dit najaar organiseert de Natuurwacht weer enkele
wandelingen door het Gooi onder leiding van
ervaren gidsen. Deelname staat open voor Vrienden
van het Gooi en donateurs van T.V.E. Introducé’s
zijn van harte welkom. Aan de excursies zijn geen
kosten verbonden.

Zondag 24 september: Warandebergen.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur wandeling: 1,5 uur.

Vertrekpunt:parkeerplaats bij het kerkhof aan
de Woensbergweg bij Blaricum.

Oud Naarden. Hier wordt koffie gedronken. De
terugtocht voert door de vogelrijke bossen en de
kleinschalige landbouwgebieden op de voormalige
engen rond Huizen.
N.B.: Het meenemen van een verrekijker wordt
aanbevolen!
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de
secretaris van de Gooise Natuurwacht, de heer
J. Kamies. Telefoon 02159 -15995, graag na
17.00 uur.
Noteer de excursiedata vast in uw agenda!

Dit gradiëntgebied tussen de droge Gooise
stuwwalcomplexen en de laaggelegen Eemvallei kent
een grote verscheidenheid aan flora en fauna.
Landschappelijk onderscheiden de Warandebergen
zich door de aanwezigheid van een aantrekkelijke,
kleinschalige mozaïek van engen, hakhoutbosjes,
heideveldjes, schraalgrasland en bos.

Zaterdag 21 oktober: Laarderwasmeer.
Vertrektijd: 10.00 uur. Duur wandeling: 2 uur.
Vertrekpunt: toegangshek aan het einde van

de Meerweg in Hilversum. De Meerweg begint
bij de kruising Kamerlingh Onnesweg/Anthony
Fokkerweg en is ook per bus goed bereikbaar.
Voor een bezoek aan het Laarderwasmeer bestaat
meestal grote belangstelling en dat is goed te
begrijpen. Het hoge hek om het wasmerencomplex
illustreert de bijzondere waarde die men dit
natuurreservaat - dat door de Stichting Gooisch
Natuurreservaat met zorg wordt beheerd - toekent.
De Natuurwacht is dan ook verheugd hier regelmatig
rondleidingen te kunnen verzorgen. Kenmerkend
voor het gebied zijn de verschillende miniatuurlandschapjes, zoals de zandverstuiving, droge en natte
heideveldjes, bosjes, ruigtes, meertjes etc.
Vanuit de vogelobservatiehut kunt u een blik slaan
op de aanwezige watervogels. Neem wel een
verrekijker mee! Bij regenachtig weer is het dragen
van laarzen noodzakelijk.

Zaterdag 11 november: Vogelexcursie langs de
Gooimeerkust.
Vertrektijd: 09.00 uur.
Duur wandeling: 2,5 uur.
Vertrekpunt: ‘Het Roefje' bij de oude pier van

Huizen.
Het is vertrektijd voor diverse watervogels. Sommige
soorten verblijven in de regel een poosje aan de
Gooimeerkust alvorens zij warmere streken
opzoeken. Daarom wordt allereerst de pier bezocht,
vanwaar men goede kans op interessante waar
nemingen heeft. Uw gids - een echte vogelaar - zal
voor deskundige toelichting zorgen.
De excursie wordt vervolgd met een wandeling langs
de markante Gooimeerkust tot aan de uitspanning
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Goois Museum
Erfgooiers, wie waren dat toch?
Van 30 september t/m 29 oktober a.s. vindt
in het Goois Museum een tentoonstelling
plaats over de erfgooiers, de boeren-coöperatie waarvan de leden sedert de middel
eeuwen woonden en werkten in het Gooi.
Het lidmaatschap was erfelijk in de manne
lijke lijn.
Sinds 968 behoorde het Gooi tot de bezit
tingen van de abdij in Elten. De boeren
waren belastingplichtig aan dit klooster. Of
de bevolking toen gerechtigd was, grond in
bezit of in gebruik te nemen, valt niet uit te
maken. Er zijn geen documenten die daar
betrekking op hebben.
Omdat het Gooi toen nog dun bevolkt was
en veel grond nog woest en onverdeeld,
waren er nog geen regels nodig, leder nam
en gebruikte naar behoefte.
Het klooster in Elten kon zich uiteindelijk

niet staande houden tegen indringers als de
bisschop van Utrecht, de heren van Amstel
en de graven van Holland.
Tegen betaling van een som ineens en een
jaarlijkse pacht kwam Gooiland in 1280
onder het bewind van graaf Floris V van
Holland.
In de dertiende eeuw kregen veel steden
privileges en stadsrechten. Het toenemend
gevoel van eigenwaarde werkte ook door op
het platteland. De Gooise boeren vormden
in deze eeuw een marke-organisatie en
kregen van de graaf rechten op de hem

Gemeenlandshuis aan de Lage Naarderweg 1964
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Erfgooiers gaan op ter vergadering 1936

toebehorende grond.
Herhaaldelijk kwam het tot conflikten
tussen de graaf en de marke omdat beide
partijen de verleende rechten anders
interpreteerden: de graaf was eigenaar en de
boeren waren slechts gebruikers, die niet
gerechtigd waren zelfstandig tot grondverkoop over te gaan.
Het gebruik van de ‘gemene’ gronden werd
vastgelegd in schaarbrieven. Een schaar is
de hoeveelheid grond die een volwassen koe
nodig heeft. In uitgebreide betekenis is het
de hoeveelheid weidegrond waarover iedere
boer kan beschikken.
Onder ‘meenten’ werd aanvankelijk alle
gemeenschappelijke grond verstaan, voor
zover niet bebost. Later rekende men alleen
de weiden tot de meenten.
Naarmate de bevolking groeide, werd het
schaarrecht aangepast. Omdat de geschikte
weidegrond beperkt was, ging men geleide
lijk ‘vreemden’ uitsluiten van het schaar
recht. Slechts degenen die ‘man uit man’ in
Gooiland geboren waren, mochten uiteinde
lijk nog gebruik maken van de meenten. Zo

deed het begrip erfgooier zijn intrede.
Na de ontsluiting van het Gooi door de
aanleg van de spoorlijn nam de behoefte aan
bouwterrein stefk toe. Het bestuur van de
Vereniging Stad en Lande, die de belangen
van de boeren had te behartigen, ging tot
grondverkopen over. Dit was regelmatig in
strijd met de belangen van de boeren.
Veel bedrijfjes waren inmiddels zo klein, dat
ze geen bestaansrecht meer hadden. Na
grondverkoop in 1933 resteerde nog ca. 1542
ha., waarvan 1300 ha. weiland. De Vereni
ging Stad en Lande vertegenwoordigde in
1934 nog ± 300 boeren. In 1979 werd de
Vereniging ontbonden en konden de gelden
aan de leden worden uitbetaald.
De tentoonstelling ‘Erfgooiers, wie waren
dat toch?’ werd samengesteld door de
Stichting Stad en Lande.
Het Goois Museum, Kerkbrink 6 Hilver
sum, is geopend dinsdag t/m zondag, 12.3016.30 uur. Tel. 035-292826.
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Het Streekarchief te Hilversum 1988/1989
Het Streekarchief functioneert sinds januari
1986 voor vier gemeenten, te weten:
Blaricum, Hilversum, Laren en Nederhorst
den Berg. In het najaar van 1988 opende ook
de gemeente Loosdrecht de besprekingen
voor mogelijke deelname op dezelfde basis,
namelijk overbrenging naar Hilversum van
de openbare archieven. Alhoewel het hier
een Utrechtse gemeente betreft zagen de
archiefinspecties van beide provincies geen
bezwaren en slechts voordelen aan zo een
‘grensoverschrijding’ en kon in juni 1989 het
besluit van de Loosdrechtse gemeenteraad
door gedeputeerde staten worden goedge
keurd. Een verheugende ontwikkeling,
immers hebben er altijd door de geografische
raakvlakken vele historische banden
bestaan tussen Loosdrecht en het Gooi. Men
denke bijvoorbeeld aan de ‘Kerkelanden’ en
de vervening in het grensgebied van Gooi en
Sticht.
Niet alleen gemeenten hebben hun archie
ven in de bewaarplaats van het Streekarchief
ondergebracht. Ook hebben bijvoorbeeld
zes hervormde gemeenten inmiddels hun
stukken onder beheer van de archivaris
gesteld. De jongste aanwinst was in april
1989 het betrekkelijk jonge archief van de
hervormde gemeente Laren vanaf 1865. De
diaconiebescheiden van Nederhorst den
Berg, daterend vanaf 1695 werden als
aanvulling op het reeds inbewaringgenomen
overige archief ontvangen. Na de Her
vormde Kerk is nu ook de classis Hilversum
van de Gereformeerde Kerk tot inbewaringgeving overgegaan.
Door schenking verkreeg het Streekarchief
o.m. het archief van de Ontsmettingsdienst
te Hilversum van de Noord-Hollandse
Vereniging ‘Het Witte Kruis’. In dit archief
bevinden zich vele stukken betreffende de
activiteiten van het Witte Kruis in het hele
Gooi gedurende de eerste helft van deze
eeuw. Het Witte Kruis werd in 1875 opge
richt te Hilversum door o.a. dr. Jacobus
Penn. Het archief van de ontsmettingsdienst
dateert vanaf 1908.

Eén van de aardigste aanwinsten was de
collectie Van Oostenrijk, die in 1988 werd
geschonken door de weduwe van de samen
steller. Het betreft hier een groot aantal
mappen met talrijke oude prentbriefkaarten
van Hilversum, gedocumenteerd met
krantenknipsels over veelal verdwenen
gebouwen en situaties in deze plaats.
Voor de leden van de VVG is het ongetwij
feld interessant de inbewaringgeving van het
archief van de ‘Vogelwerkgroep het Gooi en
Omstreken’ te vernemen. Dit archief werd
vegezeld van de complete serie jaargangen
van ‘De Korhaan’. De heer Van der Kolk gaf
een groot aantal stukken betreffende de
verveners-familie Van Blarcum uit Ankeveen ten geschenke en ook raakte het
Streekarchief in het bezit van bescheiden
betreffende de textielfabrikantenfamilie
Bijlard/De Wit uit Hilversum.
Drie inventarissen hebben sinds januari 1988
het licht gezien. In mei van dat jaar werd de
voorlopige inventaris van de archieven der
gemeente Blaricum aangeboden aan
burgemeester Le Coultre. Inmiddels zijn dit
jaar verschenen de ‘inventaris van de
archieven van de polder ’s-Graveland,
1625-1978’ en de ‘Inventaris van de ar
chieven van de Hollands Ankeveense polder
en veenderij, 1584-1978’.
Zoals gebruikelijk werden telkens in het
voorjaar lessen paleografie, ofwel oud
schrift, van de 17e eeuw gegeven aan enkele
groepen cursisten. Uit het gemeentearchief
van Hilversum werden stukken ter beschik
king gesteld voor de tentoonstelling over de
schutterij in het Goois Museum.
De bibliotheek werd aangevuld met een
groot aantal titels, veel daarvan waren
publicaties van onderzoek in o.m. de bij het
Streekarchief berustende archieven.
Een overzicht van de archieven en verzame
lingen, en een verslag van de activiteiten van
het Streekarchief is gepubliceerd onder de
titel ‘Verslag over 1988 - Streekarchief voor
het Gooi en de Vechtstreek'.
Dit verslag is verkrijgbaar door telefonische
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bestelling en kost ƒ 5,- excl. portokosten.
Men kan het verslag ook raadplegen bij de
openbare bibliotheken of op de studiezaal
van het Streekarchief, adres: Oude Enghweg
23, Hilversum. Telefoon: 035-211789.

Openingstijden op werkdagen 13.00-17.00
uur, ’s morgens na voorafgaande afspraak.
C.M. Abrahamse, streekarchivaris

Het stadsarchief Naarden
Sinds september 1987 worden de historische
archieven van Naarden beheerd door een
archivaris. Het Stadsarchief is, in afwachting
van de restauratie van het Burgerweeshuis,
tijdelijk gehuisvest in het Stadskantoor,
Raadhuisstraat 2, Naarden (tel. 0215941354). Openingstijden: maandag/vrijdag
’s middags van 13.30 tot 16.45 en ’s morgens
na afspraak.
Hieronder volgt een overzicht van de
belangrijkste archieven en collecties welke
op het stadsarchief Naarden kunnen worden
geraadpleegd. Een aantal bestanden zijn
alleen op microfilm aanwezig.
Overheidsarchieven

Stadsarchief Naarden (1384-1811) (voor
lopige inventaris
Stadsarchief Naarden (1811-1941) (inven
taris)
Registers van de Burgerlijke Stand (18111940) (microfilm)
Bevolkingsregister (1850-1940) (microfilm)
Registers van volkstellingen (1811, 1829,
1839 en 1849) (microfilm)
Retroacta van de burgerlijke stand

Doop- trouw- en begraafboeken (microfilm)
Gereformeerd, 1613-1813 (klapper op de
doopregisters)
Waals, 1785-1819
Evangelisch-Luthers, 1799-1818
Rooms-Katholiek, 1672-1835
Israëlitisch, 1780-1816
Gerecht, 1754-1811
Gaarder en Gequalificeerde, 1711-1808

Kerkgenootschappen

Doopsgezinde gemeente Bussum-N'aarden
(cl907-1986) (voorlopige inventaris)
Nederlands Hervormde Kerk (vanaf ca.
1600)

Overig

Notariële archieven (1627-1819) (microfilm)
Collectie D. Franzen (archief en documen
tatie, boeken, prenten, afbeeldingen)
(voorlopige inventaris 1988)
Collectie A. Maas (archief en documentatie,
boeken, prenten en afbeeldingen) (voor
lopige inventaris 1987)
Collectie W.A. Schimmel (archief en
documentatie) (voorlopige inventaris)
Burgerweeshuis (Pater Wijnterfonds)
(1579-1950) (voorlopige inventaris)
Gilde en Bus van de Fluweelwerkers en
Zijdewevers (1696-1935)
Commissarissen van de trekvaart en zand
paden tussen Amsterdam-Muiden en
Naarden (1709-1940)
Kadasterkaarten (ca. 1832, ca. 1880 en ca.
1925) (microfilm)

Bibliotheek

De basis voor de bibliotheek wordt gevormd
door de collectie van de gemeente Naarden.
In belangrijke mate aangevuld met boeken
en brochures uit de collectie van Dirk
Franzen. Op dit moment bevat de biblio
theek ongeveer 600 titels.
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Gezicht op de Oude Haven (ca. 1900)

Beeldcollectie

De collectie van de gemeente is ook de basis
van de verzameling prenten, kaarten, foto’s
en andere afbeeldingen. Ook deze is
aangevuld door de verzameling van Dirk
Franzen deze bevat onder meer ruim 600
prentbriefkaarten. Enkele kaarten en
reprodukties van kaarten werden in het
afgelopen jaar aangeschaft. Een belangrijke
aanwinst is een reproduktie van de zoge
naamde ‘netminuut’ van de topografische
kaart uit 1840. Recentelijk werden uit
particulier bezit een dertigtal foto's ver
worven uit de jaren 1900-1903.
Dirk Dekema
stadsarchivaris
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Varia
Auteurs
W.J.A. van ’t Einde (geb. 1917)
Studie: Theologie aan de Rijks Universiteit van
Utrecht.
Beroep: Ned. Herv. pred. resp. te De Meern en
Maurik.
Bracht zijn jeugd door in het dorp Tienhoven (Utr.).
Voorzitter van de afdeling Utrecht van de Neder
landse Genealogische Vereniging.
Hobby: Genealogie en locale historie, op welk
gebied hij veel publiceerde.

Verantwoording illustraties
Titelpagina: coll. Gooisch Natuur Reservaat
Het Magdalenabos: tek. van de auteur
Bijen bij het bos: detail linosnede Elsbeth Corstius, 1983
Natuurherstel vennetje Zonneheide: foto Rijksinst. voor
Natuurbeheer en de auteur
Katholieke kerkgeschiedenis tussen Vecht en Eem: coll.
Oud Kath. kerk Hilversum
Tienhovens kerkklok: coll. auteur
Ruilverkaveling Eemland: coll. A. Farjon
Goois Museum: coll. G.M.
Stadsarchief Naarden: coll. Stadsarchief.

A. Farjon (geb. 1946). Als wetenschappelijk
gastmedewerker verbonden aan de vakgroep
Bijzondere Plantkunde van de Rijksuniversiteit
Utrecht. Verrichtte o.a. vegetatiekundig en
ecologisch onderzoek in Gooi en Vechtstreek voor
Natuurmonumenten en Gewest. Publicaties op
botanisch en ecologisch gebied (o.a. monografie
over Pinaceae), veel over Gooi en Vechtstreek.
Woont te Huizen.
dr W.K. Kraak (geb. 1914). Classicus. Tot zijn

pensionering leraar klassieke talen en conrector aan
het Nieuwe Lyceum te Hilversum. Van 1968 tot 1972
was hij vice-voorzitter van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi. Thans maakt hij deel uit van
de Raad van Advies. Ontving in 1974 het erelidmaat
schap van deze vereniging. Lid van de redactie van
TVE/VVG tijdschrift. Woont te Bussum.
ir H.P. Loggere (geb. 1930 in Amsterdam).

Studeerde aan de Technische Hogeschool te
Delft, richting werktuigbouw. Is directeur van het
Raadgevend Ingenieursbureau Nederland b.v. te
Weesp. Was van 1972 tot 1980 voorzitter van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi. Woont te
Blaricum.
drM .F.G . Parmentier (geb. 1947). Studeerde
theologie in Amersfoort, Utrecht, Oxford,
Genève en Bonn. Universitair docent oude
kerkgeschiedenis, patristiek en dogmageschiedenis aan de Katholieke Theologische Universiteit
Amsterdam en oud-katholiek priester. Publicaties
over griekse, latijnse en syrische kerkvaders,
charismatische theologie en (in de tweede helft
van 1989) over (oud-)katholiek Hilversum.
Woont te Hilversum.

Het artikel ’Het natuurherstel van het vennetje op de
Zonneheide’ werd eerder gepubliceerd in ’De Wijde
Blik’, een uitgave van de Stichting Milieutijdschrift
Gooi, Vechtstreek e.o., (6), nr. 89/1, mei 1989.
De foto’s zijn gemaakt door Henk van der Pol.

dr A.C.J. de Vrankrijker (geb. 1907). Studeerde

geschiedenis en sociale geografie aan de Universiteit
van Amsterdam. Publicaties: veel op het terrein van
de sociale geschiedenis van Nederland; boeken en
artikelen over het Gooi.
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In Tussen Vecht en Eem, 7ejaargang, nr 2 werd bij het artikel
over J.P. van Rossum deze foto van de afbeelding van het
uitzicht van Flevorama niet afgedrukt, wel de tekst op p. 109.

Villapark De Stukken

^

Verzoek.
Op de topografische kaart van 1908 is ten oosten
van Flevorama aan de Naarderstraat een
sterrebos te zien. Dit bos was indertijd eigendom
van de familie Van Rossum.
In 1907 richtten enige leden van de familie de
Maatschappij De Stukken tot Exploitatie van
Onroerende Goederen op. Hun bedoeling was
het sterrebos in kavels te verkopen voor villabouw.
Op de kaart zijn de eerste villa’s al ingetekend.
Graag zou ik in contact willen treden met
diegenen die iets weten over de geschiedenis van
de huizen die in de loop van enige tientallen jaren
in het villapark De Stukken zijn gebouwd. Dit in
verband met een onderzoekje over de ontwikke
ling van deze wijk in de eerste helft van deze eeuw.

3^

VESA
A.P. van Rossum, César Francklaan 14, Huizen,
tel. 02152-51223.

'
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Over Perzische tapijten zijn
duizend-en-één verhalen te vertellen.
In de rijke traditie van de tapijtkunst
heeft de symbolische waarde van
bepaalde motieven altijd een grote rol
gespeeld. Van Blaricum en Vis kent als
geen ander de diepere betekenissen die
in een kwaliteitstapijt zijn verweven.
Die bijzondere kennis gebruiken wij om
de waarde van een tapijt te beoordelen.
Door de jaren neen hebben wij
een befaamde kollektie opgebouwd die
met zorg in stand wordt gehouden.
Maar wij laten u ook genieten van de
mystieke dimensie die in een Perzisch
tapijt verborgen zit.

Detail:
Kazak 19e eeuw.

VAN BLARICUM EN VIS
PERZISCHE TAPIJTEN

Van Blaricum en Vis vertelt u meer over een Perzisch tapijt dan de prijs alleen
's-Gravelandseweg 35,1211 BP Hilversum
Telefoon 035-18434
Voor meer informatie kunt u onze brochure schriftelijk aanvragen.

(hoek Alb. Perkstraat)

J.D.R. Nienaber & Zn. b.v.
Makelaars/Taxateurs
onroerende goederen
Administratie
Assurantiën/Hypotheken
Woninggids op aanvraag
[LidNVMj

Stationsplein 10 1404 AM Bussum Tel. 02159-45674 Telefax 02159-40408

Ja, want u hééft meer aan een
bank die meer voor u doet
Meer service, meer aandacht,
meer advies. Bovendien is de
Bondsspaarbank de enige
bank, waar u dankzij een
uniek komputersysteem, snel

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

Dus de
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• kompleet dienstenpakket
• minimale wachttijden
• 150 jaar ervaring in sparen

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

Doe m eer m et de spaarbank die m eer doet

bondsspaarbank
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