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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 natuurbeheer 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 ’OudNaarden’.

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 cultuurhistorische 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.
T.V.E. overkoepelt onder andere Historische Kringen
in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes,
’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst
den Berg en Weesp, musea in Hilversum, Huizen, Laren
en Naarden, alsmede archeologische en genealogische
organisaties.

Lidmaatschap/abonnement

Donatie/abonnement

aanmelden bij J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.

aanmelden bij
F.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630.
Minimum donatie ƒ 20,- per jaar.

Bestuur

voorzitter ir J.W.G. Pfeiffer,
Van Tienhovenlaan 23, 1412 EB Naarden, 02159-41637
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
Postbankrekening 262888
Bankrekening 94.21.88.209
t.n.v. de penningmeester van de VVG
leden
ir E.J. van Busschbach, Laren, 02153-15755
dr C. Dudok de Wit, Bussum, 02159-12420
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
ir H.J. Proper, Hilversum, 035-218897
drs S.R. Roest, Blaricum, 02153-11919

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 s . G. Padt,
Rembrandtlaan 69, 1412 JN Naarden, 02159-40701
Postbankrekening 3892084
Bankrekening 47.62.75.199
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem
leden
K. Kool, Laren, 02153-15680
dr. P. Leupen, Hilversum, 035-45704.
drs. Maria W.J.L. Boersen, Naarden, 02159-46926
Correspondentie-adres Secretariaat

Brediusweg 14A, 1401 AG Bussum, 02159-13630

Correspondentie-adres Secretariaat

Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915
Gooise Natuurwacht

J. Kamies, Geysendorfferstraat 30, 1403 VZ Bussum,
02159-15995.
Informatie Naardermeer-excursies, bestellen extra tijdschriften, adreswijzigingen en opzeggingen,
uitsluitend bij J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
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Woord vooraf
J.G. Kraaijeveld- Wouters

Voor het eerst sinds de start van de Open
Dagen in 1971 houdt de stichting Tussen
Vecht en Eem dit jaar haar Open Dag in
Hilversum. Tot groot genoegen van het
gemeentebestuur. Daarbij past een hartelijk
welkom.
In 1981 werd reeds door TVE een studie
bijeenkomst in Hilversum georganiseerd
over ’jongere architectuur en monumenten’,
in het licht van 50 jaar Hilversums raadhuis.
In dat verband verscheen reeds een omvang
rijk speciaal Tussen Vecht en Eem-nummer.
Wat jonge architectuur en monumenten
betreft is Hilversum bijzonder. De arbeiders
wijken van Dudok, zijn scholen, de vele
villa’s van onderscheiden gerenommeerde
architecten van eind vorige, begin deze eeuw
bieden interessant materiaal. Dat geldt in
het bijzonder voor de drie grote Hilversumse
jonge monumenten, de ’kanjers’, om in de
termen van de rijksmonumentenzorg te
spreken. Het raadhuis van Dudok èn
Zonnestraal en Gooiland van Duiker
spannen zowel nationaal als internationaal
een kroon.
Een TVE-Open Dag in Hilversum, waarin
ook onze eigen, zo gewaardeerde historische
kring Albertus Perk participeert, wekt veel
verwachting. Deze daarbij passende TVEuitgave bevat reeds veel goeds.
Aan de hand van zeer verschillende onder
werpen wordt de historie van het oude,
eenvoudige dorp Hilversum (1424) beschre
ven. Hier en daar worden de lijnen naar het
heden doorgetrokken.
Het interessante van de (recente) historie
van Hilversum is, dat veel van wat door ons
voorgeslacht hier is ontwikkeld - vooral na
1870 - vandaag de kracht van Hilversum
blijkt te vormen. De sterke kanten van
Hilversum in het heden, beschreven in de
recente beleidsnotitie ’Hilversum, je bent in

beeld’, worden vooral gevormd door de
centrumfunctie, de omroep- en mediabedrijvigheid en de audio-visuele en
telecommunicatie-industrie en niet te
vergeten door het groen in bijzondere
variatie.
In 1874 werden de Oosterspoorlijn en
station Hilversum geopend. Dat gegeven
staat voor een opvallende markering, zelfs
een breuk in de tijd. "Toen hield het dorp op
te bestaan en brak er een nieuw tijdperk
aan.” (Reijmer). Deze zomer, 118 jaar later,
blijkt de ontwikkelde centrumfunctie van
zodanig belang, dat opnieuw, ter vervanging
van het oude, een stationsgebouw kon
worden geopend.
In 1918 vestigde zich de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek op de Groest. In 1920
klonk in Nederland voor het eerst een stem
in de ether. ’’Hallo, hier Hilversum!" Een
wonder, dit begin van publieke maatschap
pelijke telecommunicatie. Het begin ook
van Hilversums unieke positie als omroep
en mediastad en telecommunicatiecentrum,
vandaag zelfs ’gateway of Europe’ op dit
terrein.
Een derde sterke kant van Hilversum wordt
gevormd door het groen.
Waar is de hand van vorige generaties
sterker in te herkennen, dan in dit zeer
waardevolle element? Uniek natuurgebied
is reeds in een vroeg stadium overgedragen
aan het Gooisch Natuur Reservaat.
Het kennen en doorgronden van onze eigen
Hilversumse historie met alle waardering die
daarbij past, dat vormt de basis waarop wij
vandaag zorgvuldig voort kunnen bouwen.
Veel dank aan Tussen Vecht en Eem en
Albertus Perk voor de assistentie daarbij.
Graag alle deelnemers een goede, gezellige
en vruchtbare Open Dag gewenst.

De burgemeester van Hilversum
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Hilversum in beeld
Jan E. Lamme
Het heeft tot 1992 moeten duren tot de
stichting Tussen Vecht en Eem een Open
Dag in Hilversum organiseert en een
Hilversum-nummer doet verschijnen.
Sinds de oprichting in 1970 zijn er in alle
gemeenten in het Gooi en omstreken Open
Dagen geweest en vervolgens ontstonden
Historische Kringen als er nog geen waren.
Maar het leek wel of de twee belangrijkste
plaatsen in de regio, te weten Naarden en
Hilversum, met opzet over werden geslagen.
Wel werd er in 1981 een speciaal nummer
aan jongere architectuur in Hilversum
gewijd en een speciale dag in Hilversum
georganiseerd. Naarden kreeg pas in 1989
zijn Open Dag en een Naarden-nummer.
Reden te over voor de Hilversumse Histori
sche Kring ’Albertus Perk’ om in 1991 eens
te informeren hoe dat bij TVE zat.
Reden bleek dat algemeen de opvatting
leefde, dat er over Hilversum in de afgelopen
tijd al heel veel is gepubliceerd. Verschil
lende auteurs die in dit nummer aan het
woord komen zijn de afgelopen jaren actief
geweest bij publikaties met Hilversum als
onderwerp. Er zijn diverse boeken en
boekjes verschenen, waarvan een groot deel
onder auspiciën van de Hilversumse
Historische Kring ’Albertus Perk’. En ook in
het tijdschrift van deze vereniging ’Eigen
Perk’zijn de laatste jaren tal van interessante
artikelen verschenen die Hilversum betref
fen.
Misschien is er onbewust nog wat blijven
hangen van de gedachte dat Hilversum
geschiedkundig niet zo veel voorstelt en dat
de geschiedenis van andere gooise gemeen
ten veel interessanter is. De geschied
schrijving van Hilversum is sterk beperkt
door de brand van 1766, die niet alleen bijna
het gehele toenmalige dorp in de as legde
maar tevens vrijwel al het archiefmateriaal
vernietigde. In dit nummer zult u merken
- als u al niet beter wist - dat de geschiedenis

van de omroepstad veel meer kanten heeft
dan wel eens is aangenomen. Ik geef u dan
ook graag het advies door, dat ik kreeg van
dr P.W. de Lange.
Toen ik me in 1976 bij hem vervoegde om me
te oriënteren voor een historisch-geografische scriptie over Hilversum was zijn eerste
goede raad niet de vergissing van velen te
maken door aan te nemen, dat Hilversum tot
de spooraanleg in 1874 een onbetekenend
agrarisch dorpje was geweest, waar wellicht
als uitvloeisel van het agrarisch bedrijf enige
huisnijverheid bestond. De werkelijkheid is
dat de gemeente Hilversum al in 1800 op
eigen kracht de belangrijkste gemeente van
het Gooi was geworden.
Dr De Lange, één van de initiatiefnemers
van de Hilversumse geschiedschrijving en
nestor van de Hilversumse Historische
Kring ’Albertus Perk' bleef gedurende de
lange tijd die hem gegeven was vechten voor
een beter begrip van de geschiedenis van
Hilversum. Samen met de toekomstige
redactievoorzitter van dit tijdschrift, Ed van
Mensch, had ik het genoegen De Lange te
mogen helpen bij het voltooien van een
compilatie van veel van zijn artikelen in een
boek. Het was een gedenkwaardig moment
toen we hem tijdens een intieme plechtigheid
in het Goois Museum in januari 1990 het
eerste exemplaar van dat boek konden
overhandigen. Zelfs de landelijke pers was
present. Maar het gebeurt dan ook niet vaak
dat een 103-jarige nog een boek doet
uitkomen. De Lange overleed een halfjaar
later.
In zijn geest zijn diverse auteurs bezig
geweest de geschiedenis van Hilversum te
schrijven en soms te herschrijven. In dit
artikel wil ik enkele voorbeelden noemen
van misvattingen die in de loop van de tijd
zijn ontstaan en die - ook onder geboren
Hilversummers - een hardnekkig leven
leiden. Ik beperk me daartoe bewust tot
100

Nedeizettingen van 't Gooi in relalie lot de hoogtelijnen im meters

water, deels afkomstig van de hoge gronden
en deels uit het veen zelf. Die waterrijke
goot was natuurlijk bij uitstek een plaats
voor vestiging. Vooral de relatief steile
oostrand leende zich daarvoor. Het is dus
niet zo toevallig dat de oude kernen van de
hierboven genoemde gooise dorpen alle
liggen op of nabij de vijf meter hoogtelijn.
In Hilversum herinnert de Groest nog aan
die vroege situatie. ‘Groest’ of ‘Groost’ zou
drassige plek betekenen.
Van de vestigingen rond het jaar 1000
moeten we ons geen overdreven voorstelling
maken. Hooguit kleine groepjes van
primitieve boerenbedrijfjes. Maar wellicht
toch het begin van de latere dorpen. Van het
voor het Gooi zo kenmerkende potstalsysteem was waarschijnlijk toen nog geen
sprake.
Het gehele gebied lag ingesloten door de
venen en was sterk geïsoleerd. Vanaf 968,
toen Naerdincklant door Graaf Wichman II
van Hamalant aan het ‘Jufferenstilt’ van
Elten werd geschonken, was de meest
aangewezen verbinding waarschijnlijk die
over het Almere, het binnenmeer dat later
Zuiderzee werd. Een lange droogteperiode
in de volgende eeuwen zorgde voor ontwate
ring en een snelle oxydatie van de venen,
waardoor deze toegankelijk en voor land
bouw en turfwinning bruikbaar werden.
Het isolement van het Gooi en met name het
meest zuidelijke deel waar Hilversum is
gesitueerd, werd in de eeuwen daarna
geleidelijk minder.
Onder het bestuur van Elten, dat drie
eeuwen heeft geduurd, moet het potstalsysteem zijn ingevoerd, dat de Gooise neder
zettingen hun specifieke vorm heeft gege
ven. De zandgronden van de stuwwal waren
van nature voedselarm en moesten worden
bemest. Het potstalsysteem bood hiervoor
een goede oplossing. Hierbij werd het vee
‘s nachts opgesloten in een beperkte ruimte,
de potstal, waarin plaggen uitgestrooid
waren die met de mest van de dieren een
goed mengsel vormden. Dit mengsel werd in
het voorjaar over de akkers, de engen of
essen, uitgestrooid.
Het lag voor de hand om het akkerland, de
engen, direct om de woonkernen te situeren.

NIEUW LOOSDRECHT
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enkele onderdelen van de geschiedenis.
Voor specifieke onderwerpen verwijs ik u
bovendien graag naar hieronder volgende
artikelen.
De oudste Hilversumse geschiedenis

Volgens naamkundigen is Hilversum een
hem-naam, oorspronkelijk Hildifridishaim .
Namen als deze dateren uit de vroege
middeleeuwen. D it stemt heel aardig
overeen met de archeologische vondst aan
de Liebergerwegin Hilversum, waaraan het
begin van deze eeuw een grafveld werd
gevonden dat van de zevende of achtste
eeuw zou zijn.
Net als Laren, Blaricum en Huizen is
Hilversum gesitueerd aan de oostrand van
de stuwwal. De plaatsen moeten zijn
ontstaan in een tijd dat het gehele Gooi nog
sterk bebost was en het gebied zowel aan de
oost- als aan de westkant grensde aan
uitgestrekte hoge venen. Die venen moeten
een hoogte hebben bereikt van wel 5 meter
boven het huidige N. A .P .. Waar ze aan
sloten op de stuwwal was een plaats met
101

Dat heeft later nog heel wat problemen
gegeven. De oude dorpskern, de brink of
soms ook meer brinken, werden omgeven
door een aantal boerderijen. Die oude kern
werd door de engen omsloten. En toen de
dorpen welvarender werden, in inwonertal
groeide, moesten de nieuw te bouwen
boerderijen en huizen tussen de bestaande
worden gebouwd. Het rommelige karakter
en het kleinschalige stratenpatroon van de
Hilversumse kern en die van andere Gooise
dorpen is daar nog een restant van.
Overigens een rommeligheid en een
kleinschaligheid, die in het algemeen nog
steeds positief worden gewaardeerd.
Nieuwe heren

Inmiddels veranderde het leven in de gooise
dorpen geleidelijk. De vermindering van het
isolement maakte dat ook anderen zich met
het gebied gingen bemoeien. De bisschop
van Utrecht zag in 1085 zijn kans schoon en
stichtte het kapittel Sint Jan te Laren.
Het latere kerkhof bij het aan die heilige
gewijde kerkje werd voor de wijde omgeving
begraafplaats. Op tal van plaatsen zijn nog
de restanten van de doodwegen te vinden,
gericht op het St.-Janskerkhof. In de
noordelijke villawijk in Hilversum loopt nog
een stukje van de weg vanuit Kortenhoef en
’s-Graveland, dat ook nog Doodweg heet.
Maar ook de graven van Holland breidden
hun gezag uit over het gebied en rond 1280
slaagde Floris V van Holland er in de abdis
Godelinde van Elten zo onder druk te
zetten, dat ze bijna alle rechten over
Naerdincklant aan hem over deed.
In de 14e eeuw was Hilversum een dorp met
een eigen kerk. De boeren hadden schapen
en koeien op de gemeenschappelijke heiden
en weiden. Ze verbouwden rogge, gerst en
later ook boekweit op de engen. Vier
boekweitkorrels staan nog steeds in het
wapen van Hilversum als herinnering aan de
tijd dat dit gewas volksvoedsel was. In de
winter werd op de boerderijen garen
gesponnen voor de wolweverijen in Naar
den, de enige stad in het Gooi die toen al
produkten exporteerde. Het inwonertal van
de gooise gemeenten was vergroot en de

rechten van de oorspronkelijke bevolking
van het Gooi werden na veel twisten
vastgelegd in de ’schaarbrief van 1404.
Het vastgelegde recht van de erfgooiers, een
bron van zekerheid voor de betrokkenen,
bleek later voor het zich sterk uitbreidende
Hilversum een lastig te nemen hindernis.
Maar dat speelde zich af in de 19e eeuw en
zover zijn we nog niet. In 1424 kreeg
Hilversum een eigen bestuur en werd
zelfstandig.
Een agrarische samenleving

Zeker tot 1650 is Hilversum uitsluitend een
agrarisch dorp geweest. Na 1500 zijn
hierover meer gegevens bewaard gebleven.
De abdis van Elten had bij de overdracht aan
Floris V bedongen een belasting op grond
gebruik aan de bewoners van Naerdincklant
te mogen opleggen. De heffing van deze
zogenaamde koptienden (die later overging
naar Holland) werd uitgevoerd door een
leenman, die dit bijhield in zijn gaderboeken. Die zijn van 1502 bewaard, waar
door een schat aan informatie beschikbaar is.
Het landschap van het Gooi was ondertussen
drastisch veranderd. De oorspronkelijke
bossen werden meer en meer gekapt voor
brand- en bouwhout. Kleinvee zorgde er
voor dat nieuw gewas geen kans kreeg.
Roofbouw derhalve, die tot gevolg had dat
uiteindelijk slechts heide overbleef. Al vanaf
de 14e eeuw probeerde men het tij te keren
en door zogenaamde bosbrieven het kappen
aan banden te leggen.
Toch konden deze maatregelen niet verhin
deren dat het laatste restje van het oorspron
kelijke bos, het meest zuidelijke stukje
Gooiersbos op het grondgebied van Hilver
sum, verdween. Een aquarel van Hilversum
uit 1665 laat een landschap zien van kale
engen. De enige bomen staan tussen de
huizen van het dorp. Een wel heel ander
beeld dan wat we nu ervaren in de groene
omgeving van Hilversum.
De eerste nijverheid

Zoals hiervoor al even genoemd. profiteerde
Hilversum al in de 15e eeuw van de produk102

tie van wollen lakens in Naarden. In
Hilversum werd als nevenbedrijf gekaard en
gesponnen voor ’de stad’. Ook hebben
Hilversummers hun brood verdiend door
het afgraven van veen en het bezorgen van
turf in Naarden. Ook aan smokkel lijkt
menig Hilversummer uit die tijd een belegde
boterham te hebben verdiend.
Van groot belang voor de ontwikkeling van
Hilversum blijkt de stichting van ’s-Graveland in 1625. Amsterdamse heren kregen
met medewerking van de hogere overheid
een strook grond aan de westrand van het
Gooi in bezit. Ondanks heftig verzet van de
rechthebbende (Hilversumse) erfgooiers
groeven ze het zand af dat via de s-Gravelandse Poldervaart en de Vecht en de
Zuiderzee werd vervoerd en vervolgens
gebruikt voor de uitbreiding van Amster
dam. Als gunstige bijkomstigheid voor de
Hilversummers kregen de concessionarissen
dc vergunning om het kanaal van ’s-Grave-

land door te trekken naar Hilversum.
Dit kanaal, de Gooise Vaart, werd overigens
door Hilversummers zelf in hand- en
spandiensten tot stand gebracht. Hilversum
kreeg zijn aansluiting op het landelijke
waternet en daarmee ook was op slag een
belangrijke voorwaarde geschapen om
Hilversum te doen uitgroeien tot een
industriedorp.
De basis van de industrie, de nijverheid, was
reeds aanwezig. Het wachten was op
initiatiefnemers en opdrachtgevers. En die
kwamen. Aanvankelijk werd in de textiel
nijverheid in loonwerk voor Amsterdam
gewerkt. Later verzelfstandigden de
bedrijfjes zich. Verschillende innovaties op
het gebied van spinnen en weven gaven
Hilversum zelfs internationale erkenning.
Ik ga hier verder niet op in maar verwijs u
graag naar het uitgebreide artikel van
Egbert Pelgrim over de ontwikkeling van de
Hilversumse textielindustrie in dit nummer.

Hilversum, rond 1665
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Volstaan kan worden met de conclusie, dat
Hilversum de stad Naarden voorbij streefde.
Tussen 1622 en 1795 nam het inwonersaantal
toe van 1509 tot 3410, terwijl in Naarden in
die periode het inwonertal terugliep van
2329 tot 1988. De rollen waren blijvend
omgedraaid. In Naarden werd nu voor de
Hilversumse industrie gewerkt. Daarmee is
het eerste fabeltje over Hilversum 'voor
1874 een onbetekenend agrarisch dorp’
ontzenuwd.
Maar er zijn nog enkele misverstanden die
om opheldering vragen.
De komst van de spoorlijn
Bij het vijfhonderdjarig bestaan van Hilver
sum in 1924 werd een dik boek uitgegeven.
Een groot aantal auteurs belichten daarin
verschillende facetten van de Hilversumse
geschiedenis. Ook aan de komst van de
spoorlijn in 1874, een zegen voorde gemeen
te, wordt aandacht besteed. Maar tegelijk

wordt een nieuw misverstand geboren.
Ir. Loman schrijft naar aanleiding van de
concessieverlening aan de Hollandse
Ijzeren Spoorweg Maatschappij in het
Gedenkboek: Hilversum moet toen wel zeer
weinig te betekenen hebben gehad; gedurende
de totstandkoming der concessie en onteige
ningsprocedure vindt men nergens eenige
actie van zijn gemeentebestuur. (...) Hilver
sum zweeg en kreeg zwijgende zijn hoofd
station en spoorwegknooppunt.
De feiten liggen echter totaal anders.
Vanaf 1860 zijn er diverse pogingen gedaan
om aspirant-concessionarissen te bewegen
de spoorlijn langs Hilversum te laten lopen.
In 1863 bijvoorbeeld wordt door de gemeen
teraad het besluit genomen erop aan te
dringen Hilversum te laten aansluiten op het
landelijke spoorwegnet. Argumenten waren
onder meer dat Hilversum dan nog maar een
half uur gaans van Amsterdam zou komen te
liggen, waardoor veel gegoeden naar
Hilversum zouden komen vanwege het
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vertier en de schoone ligging. En ook voor de
nijverheid (goed vertegenwoordigd in de
raad!) zou een spoorwegverbinding van
groot belang zijn, gezien de aanvoer van
grondstoffen uit Duitsland.
In 1865 werd bij de Minister van Binnen
landse Zaken dezelfde boodschap herhaald.
In datzelfde jaar schrijft burgemeester
Alberti in zijn jaarverslag aan de Cpmmissaris van de Koningin over zijn ontstemming
dat Hilversum bij de aanleg van de spoorlijn
lijkt te worden vergeten. En in 1868 toen een
concessieaanvraag van de heren Swaan en
Van Heijningen niet doorging ondanks de
toezegging van de raad om ƒ 50.000 ter
beschikking te stellen schrijft Alberti
ongeduldig: Het is nu de derde maal, dat ik
een dergelijke zaak met alle mij gegeven
middelen heb trachten tot stand te brengen en
zou dit allicht ontmoedigen, ware mijn
overtuiging niet zo sterk gevestigd dat eene
spoorwegverbinding het middel zal zijn tot
buitengewone ontwikkeling. Het jaar daarop
voegt hij er aan toe dat die aanleg daaren
boven niet dan gunstig (zou) werken op den
arbeidende stand, zowel materieel als
intellectueel, dat bijzonder nodig is.
De invloed van het fabriekswezen komt tot
uitdrukking in zijn verslag van 1871 waarin
hij melding maakt van de gespannen
verwachting waarin Hilversum met betrek
king tot de spoorlijn leeft: Komt zodanige
verbinding niet tot stand, dan is te vrezen dat
het fabriekswezen zal achteruit gaan en (...)
eene verplaatsing der tapijtweverijen kan
voortvloeien.
Gelukkig voor Hilversum zijn deze geluiden
niet aan dovemansoren gericht en neemt de
Tweede Kamer tenslotte de wet aan die de
Oosterspoorlijn langs Hilversum voert.
De druk van de belanghebbenden en de
overheid heeft dus succes gehad.
Hilversum als forensenstad

Hierboven is geprobeerd globaal aan te
geven dat Hilversum een min of meer
zelfstandige ontwikkeling heeft doorge
maakt, die uiteindelijk tot de forse groei
heeft geleid. Een factor die nog niet is
genoemd is het (woon)forensisme. Dat wil

dus zeggen, mensen die wonen in een
gemeente en van daar uit meerdere keren
per week naar hun werk elders reizen.
In een artikel van Ter Heide uit 1961 over de
'Ontwikkeling van het forensisme rond
Amsterdam’ wordt het aan de opening van
de spoorlijn in 1874 toegeschreven, dat uit
de migratiecijfers is op te maken, dat het
forensisme toen binnen enkele jaren een
belangrijke omvang heeft aangenomen, het
eerst in Bussum, dat vanuit Amsterdam het
dichtstbijzijnde zanddorp aan de nieuwe lijn
was, doch al spoedig daarna ook in Hilver
sum en elders.
De auteur laat in het midden waar hij deze
bewering op baseert. Maar omdat het ook
hier weer gaat om een wijdverbreide
misvatting, die kennelijk ook onder vak
broeders heerst, lijkt het me juist om de
feiten te laten spreken.
Sinds 1851 kregen gemeenten de bevoegd
heid inkomstenbelasting te heffen op
personen in de gemeente woonachtig.
De tarieven werden per gemeente vastge
steld. Gemeenten als Amsterdam, die zich
gesteld zagen voor steeds toenemende
uitgaven, moesten hun tarief verhogen,
waardoor er een neiging bij de rijken
ontstond zich in goedkopere gemeenten te
vestigen. In een raadsbesluit van Amsterdam
van 30 december 1851 veronderstelt men dat
door de nieuwe belasting de reeds algemene
zucht om zich des zomers uit de stad te
verwijderen, die onder de gegoede bewoners
van Amsterdam heerschend genoemd mag
worden, zouden toenemen. Dat was namelijk
niet alleen leuk en aardig maar vooral
voordelig. Pas bij een verblijf van meer dan
drie maanden hoefde men in de verblijfsgemeente belasting te betalen, terwijl men in
de eigen gemeente restitutie kreeg voor de
periode dat men weg was. Een aangename
en tevens wettige vorm van belastingontdui
king derhalve. Omdat de financiële nood
Amsterdam tot de lippen steeg, weigerde
men in 1857 die restitutie aan inwoners die
's zomers elders woonden. Maar ook de
gemeenten van de zomerresidenties leden
schade door de regeling, omdat zij over deze
zaak in conflict kwamen met hun rijke
zomerbewoners. Commotie alom dus.
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De kwestie heeft nog heel lang doorgesud
derd tot in 1897 de forensenwet werd
aangenomen waarbij de forens in zijn
woongemeente het volle pond en in de
gemeente van zijn tweede woning nog eens
een derde van zijn belasting extra moest
betalen.
Hoe het zij, naast onvrede met de stad en de
zucht naar de natuur is de fiscale druk
wellicht de belangrijkste factor geweest voor
een aantal gegoeden met name uit Amster
dam om zich in de tweede helft van de 19e
eeuw definitief in Hilversum te vestigen.
Maar hoe omvangrijk was deze vorm van
woonforensisme?
Burgemeester Schook schrijft in 1881 in een
overzicht over de voorbije jaren zeventig
over de verblijfsgasten die zich definitief in
Hilversum vestigden: vele opgezetenen
werden ingezetenen zonder te vermelden hoe
veel ’vele' is.
Hoewel er veel deining over de ’forensenquastie’ is geweest sinds 1851, ontbreken
cijfers over dit gewichtige probleem.
Voor Amsterdam zijn enige cijfers beschik
baar over het verlies dat de stad leed.
Tussen 1855 en 1893 vertrokken zegge en
schrijve 14 migranten met een inkomen
boven ƒ 50.000, maar de problemen werden
gaandeweg groter. In 1886 verlieten dertien
ingezetenen met een inkomen van ƒ 20.000ƒ 50.000 de hoofdstad. In 1890 in deze
inkomensklasse zelfs 64, wat in dat jaar 25%
van de totale vertrekgroep uitmaakte.
Hiertegenover stond een minder gegoede
groep binnenkomers. Uit deze cijfers valt
niet op te maken in hoeverre de gegoede
vertrekkers werk in Amsterdam aanhielden.
Zeker een deel zal ook elders zijn gaan
rentenieren. Maar het verlies voor Amster
dam was evident.
Voor Hilversum zijn de gegevens niet
bekend. Alleen door Diederich is een
methode gehanteerd om de gegevens van de
forensenbelasting van 1897-1910 te bewer
ken. Daaruit blijkt dat er in Hilversum in
1910 tussen 94 en 150 woonforensen (in die
tijd dus tweede woningbezitters) moeten zijn
geweest. De 94 aangeslagen personen
vormen niet meer dan 1.8% van het totaal
van de aangeslagenen. Omdat het hier om

een groep gaat met hoge inkomens is deze
zeker van economische betekenis voor
Hilversum geweest. De definitieve vestigers
moeten daarbij worden opgeteld. Maar ook
daarvoor moet zeker voor de eerste periode
na 1874 niet een al te gekleurd beeld worden
gegeven. Uit een onderzoek dat ik deed naar
de vestigers en vertrekkers anno 1880 bleek
Hilversum een duidelijk vestigingsoverschot
te hebben zowel in voor- als in najaar.
Daaruit blijkt dat de gemeente niet meer
beantwoordde aan het beeld van de traditio
nele zomerresidenties, die een vestigings
overschot in het voorjaar en een vertrekoverschot in het najaar hadden. Bij de
binnenkomers in 1880 zijn overigens de
beroepsgroepen met de betere inkomens
nog maar mondjesmaat aanwezig. Maar
samen met de hierboven genoemde ’woon
forensen’ die Hilversum maar een deel van
het jaar bewoonden vormden ze geleidelijk
toch een steeds invloedrijkere groep.
De bouw van de kapitale villa’s die in ruime
mate in Hilversum uit deze periode stammen
kan ermee verklaard worden. Deze kapitaal
krachtige groep is op zich niet groot genoeg
om de snelle groei van Hilversum van 1874
tot 1906 volledig te verklaren, terwijl ook
maar een deel van hen als forens kan worden
geboekt. Maar in demografisch opzicht reikt
hun invloed verder. In het kielzog van deze
relatief kleine doch rijke elite kwam wel een
grote groep bedienend personeel, veelal uit
de dorpen van het westelijk veengebied,
maar die vestigden zich 'metterwoon' in hun
werkgemeente Hilversum en kunnen dus
niet in de termen van de forensen vallen.
Hoe komt dit misverstand van die woon
forensen dan in de wereld? Dat heeft
ongetwijfeld te maken met de beeldvorming
die ontstaat in de jaren twintig van deze
eeuw, toen inderdaad grote groepen
employés - met belangrijk lagere inkomens in Hilversum kwamen wonen en met name
in Amsterdam (bleven) werken.
Ook de wetgever heeft aan het misverstand
bijgedragen, naar het mij voorkomt. In de
jurisprudentie over de forensenkwestie werd
aangenomen dat iemand ’verbleef’ in een
gemeente als hij er nachtverblijf hield.
De wet noemde deze groep ’woonforensen’.
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maar in feite ging het dus om een groep die
we tegenwoordig bezitters van een tweede
woning noemen!
Op grond van het bovenstaande lijkt het
’etiket' '(woon)forensengemeente’ zeker
onjuist tot rond 1900. Daarna neemt het
verschijnsel toe, maar moet wel worden
genuanceerd. Uit gegevens van de Hollandse
Ijzeren Spoorweg Maatschappij blijkt dat
het werkforensisme (naar Hilversum) het
woonforensisme (vanuit Hilversum) tussen
1900 en 1910 overtreft. Vanaf de jarcn
twintig is het woonforensisme sterk toe
genomen, zoals hierboven al werd vermeld.
Dat heeft geduurd tot na de oorlog, maar
aan het eind van de jaren vijftig en het begin
van de jaren zestig is het werkforensisme
weer omvangrijker. Vooral de uitbreiding
van de werkgelegenheid bij de omroepen en
de komst van de TV hebben daarbij een rol
gespeeld. In 1971 is de zaak weer omge
draaid. Toen werkten meer dan 10.000 in
Hilversum woonachtigen elders tegenover
een inkomende pendel van bijna 8.000
personen. Maar in 1988 was het beeld weer
verschoven. Niet minder dan 14.200
Hilversummers gingen dagelijks naar hun
werk buiten Hilversum, maar 19.700
mensen kwamen er dagelijks om hun brood

te verdienen. Hilversum is momenteel
vooral een werkgemeente! Die 34.000
verplaatsingen per dag zijn echter een groot
probleem voor de infrastructuur en een
bedreiging voor het ecosysteem. Maar dat is
een andere verhaal.
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De textielindustrie van Hilversum
drs. E.J. Pelgrim
Overzicht

De industriële geschiedenis van het dorp
kwam tot grote bloei door een aantal
Hilversum gaat aanmerkelijk verder terug
Hilversumse uitvindingen: rond 1750
dan de meeste mensen zouden denken.
ontdekte men dat van koehaar (een afvalJarenlang heeft in de geschiedschrijving van
produkt van de leerlooierijen) haast onver
Hilversum het idee geheerst dat vóór de
slijtbaar tapijt geweven kon worden, dat
komst van de spoorlijn in 1874 Hilversum
Hilversum voor de inkoop van grondstoffen
een agrarisch, achterlijk dorp was. Niets is
onafhankelijk maakte van de wol- en
minder waar; al rond 1350 ontstond naast
katoenhandel in de grote steden. Rond 1780
agrarische activiteiten een eerste vorm van
ontwierp een Hilversumse timmerman de
huisnijverheid. Men begon, in opdracht van
'snormolen’, een apparaat waarmee het
de lakennijverheid1*in Naarden, met het
koehaar beter gereinigd kon worden
spinnen van wol. Drie eeuwen later, na ca.
voordat het verder tot tapijt werd verwerkt.
1650, ging men te Hilversum zelf laken
Een derde innovatie was het weven van
weven waardoor dit dorp, ironisch genoeg,
kokosmatten, rond 1860 begonnen door de
in economisch opzicht de oude hoofdstad
fabrikeur Krijn Perk Vlaanderen, waar
van het Gooi totaal zou gaan overvleugelen.
schijnlijk als eerste in Nederland.
Zozeer dat zelfs in de 18e eeuw, toch bekend
Naast koehaar en kokos gebruikte men
als de ’Jan Salie-tijd’, Hilversum een
natuurlijk ook wol in de tapijtproduktie.
belangrijk industriedorp was, dat op zijn
Hiervan weefde men conventionele tapijten,
beurt in andere dorpen en steden voor zich
vaak imitaties van b.v. Schotse en Turkse
liet spinnen. Rond 1750 stonden er meer dan
(Smyrna!) tapijten. De kwaliteit was zeer
160 weefgetouwen in het dorp, waarop in
hoog; in de tweede helft van de 18e eeuw zijn
hoofdzaak stoffen van een gemengde
er al verschillende medailles mee gewonnen.
samenstelling geweven werden: meestal half Hilversum kwam tot grote bloei waardoor
wol, half katoen (ook wel bekend onder de
de gevolgen van de grote brand van 1766 vrij
naam bombazijn). Sommige van deze
snel te boven konden worden gekomen.
stoffen kenden zelfs nationale faam. In de
Alles bij elkaar stonden er rond 1800
tweede helft van de 18e eeuw ging deze
ongeveer 500 getouwen in het dorp (katoen
bedrijfstak echter achteruit, niet in de laatste
en tapijt; thuiswevers en tapijtfabriekjes).
plaats door de concurrentie van Engeland,
De tapijtweverij zou in de 19e eeuw nog in
Twente en Brabant en de grote dorpsbrand
belang toenemen. Door de afscheiding van
van 1766, waarbij een groot aantal getouwen
België viel een belangrijke afzetmarkt weg.
verloren ging. Na een korte opleving in de
Na 1840 ging men op zoek naar andere
Franse tijd (men maakte toen uniformstoffen
afzetgebieden, die werden gevonden in
voor het Franse leger) zou de katoenweverij
Duitsland, Rusland en de Scandinavische
na 1830 langzaam uitsterven, op één
landen. Vanaf die tijd kan men dus spreken
uitzondering na: de stoomspinnerij en
van een exportindustrie. Niet verwonderlijk
-weverij in het Rode Dorp.
dus dat de fabrikeurs al in die jaren (de
Inmiddels was men echter voor eigen
eerste spoorlijn in Nederland was nauwelijks
rekening ook tapijt gaan weven, welke
geopend) verzochten om een spoorwegproduktie het katoenweven uiteindelijk
aansluiting naar het noord-oosten. Om
totaal zou gaan vervangen. Het tapijtweven verschillende redenen heeft het nog tot 1874
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geduurd voordat die spoorlijn er ook
werkelijk kwam. Door de economische
recessie van rond 1880 heeft de komst van de
spoorlijn geen uitbreiding van de tapijt
industrie betekend. Wel kwamen er nieuwe
industrieën door naar Hilversum, maar dit
kwam pas na 1890 op gang en ging pas na
1900 enige rol van betekenis spelen.
Inmiddels ging het, ondanks het invoeren
van de stoommachine, niet goed met de
Hilversumse tapijtfabriekjes. De Eerste
Wereldoorlog betekende, doordat er geen
grondstoffen meer ingevoerd konden
worden en ook een belangrijk deel van de
afzet wegviel, een grote klap. Al voor 1920
waren de meeste van die fabriekjes gefuseerd
tot de Veneta, die in 1913 al een nieuwe
tapijtfabriek aan de Liebergerweg had laten
bouwen. Door de concurrentie van de
import van goedkoop tapijt uit het buiten
land kwam er in de jaren zeventig van onze
eeuw een eind aan deze tak van industrie in
Hilversum.
Agrarisch Hilversum

In dc periode tot ongeveer 1350 is Hilversum
in vergelijking met andere Gooise dorpen,
van weinig belang geweest. Het dorpje, met
hooguit enkele honderden inwoners, lag in
een uithoek van het graafschap Holland, in
feite aan drie zijden omgeven door het
bisdom Utrecht. De ligging was veel te
ongunstig om maar enigszins tot een

redelijke bloei van de landbouw te kunnen
komen. Hilversum lag verder dan welk
Goois dorp van de meenten, de gemene
weiden, waar de Erfgooiers hun koeien
konden weiden en ook ver van een door
gaande verbindingsweg. De belangrijkste
van die wegen, in feite niet meer dan
lange-afstands-karresporen, waren in deze
omgeving de weg van Naarden naar Utrecht,
die enige kilometers ten oosten van Hilver
sum liep, en die van Naarden naar Amers
foort, die langs de kust van de voormalige
Zuiderzee liep.
Mede door de van nature arme Gooise
zandgrond waren de boerenbedrijven in
Hilversum zeer marginaal van aard. Tot in
veel latere tijd waren ze aanmerkelijk
kleiner dan in de andere Gooise dorpen; in
1504 werd in Hilversum aan koptienden
gemiddeld per eigenaar 2,4 spint geheven
tegen 3,8, 4,4 en 4,4 voor respectievelijk
Blaricum, Huizen en Laren.2’ Pas na 1300
won Hilversum enigszins aan belangrijkheid.
Kort nadien werd het de standplaats van een
schout. Rond 1350 begon men er te spinnen
voor de Naardense lakennijverheid, wat
overigens niet wegneemt dat ook lang
daarna de landbouw een rol heeft gespeeld
in Hilversum. De laatste boerenbedrijven
verdwenen er pas in de loop van de twintigste
eeuw. In verband met de wolbehoefte voor
de weverijen is het interessant te constateren
dat de schapenteelt in Hilversum altijd een
belangrijker rol heeft gespeeld dan in de
andere Gooise dorpen.
De oudste huisnijverheid: het spinnen

Het spinnen van wol als huisnijverheid is
nauw verbonden met de opkomst van
Naarden als industriestad. In 1350 werd deze
stad verplaatst van Oud-Naarden naar de
huidige locatie, daar de nederzetting op de
oude plaats ernstig bedreigd werd door het
oprukkende water van de Zuiderzee. Het is
niet onmogelijk dat de verbindingsweg
Naarden-Amersfoort daardoor omgeleid
werd via Laren-Baarn, via het St.Janskerkhof, welke route we later tegenkomen als
‘De Oude Postweg’. Het zal duidelijk zijn
dat Hilversum hierdoor relatief minder
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afgelegen kwam te liggen.
De Hollandse graven voerden in die tijd in
het Gooi een nieuw bestuurssysteem in,
waardoor Naarden het centrum werd en
stadsrechten kreeg. Ter versterking van haar
economische basis werd er een industrie
gevestigd: het weven van laken. Evenals de
bekende Leidse zusterindustrie werkte deze
voor een groot deel voor de export, tot
achter in de Oostzee aan toe.3) De grondstof,
wol, kwam vermoedelijk oorspronkelijk uit
het Gooi zelf, maar werd later via Bergen in
Henegouwen aangevoerd uit Westfalen.4)
De lakennijverheid in Naarden breidde zich
snel uit en al spoedig begon men de een
voudiger werkzaamheden in de omliggende
dorpen uit te besteden, zoals het spinnen. In
de arme boerendorpjes vormde het spinloon
uiteraard een welkome bijverdienste. In
Hilversum, waar de landbouw er toch al niet
al te florissant voor stond, heeft men zich
bijzonder op dit werk toegelegd, zodat het
spinnen en kaarden van wol aan het begin
van de 16e eeuw, naast het turfgraven (ook
voor Naarden) het hoofdmiddel van bestaan
vormde:
... dat zij hem generen meest mitten hant
spitten, delven, ende meest mit wolle te
spinnen ende caerden, ende datter een man
niet en es, hij en spint ende caerdt als een wijf,
ende en hadde Naerden geen draperie, zij
moesten omme broot gaen,
Aangenomen moet worden dat deze activi
teiten het welvaartspeil in Hilversum al kort
na 1400 deden toenemen, waardoor het dorp
een grotere mate van economische zelf
standigheid heeft gekregen. Als blijk
hiervan moge het verkrijgen van een eigen
windmolen dienen6), als ook het bouwen van
een stenen kerktoren aan de Kerkbrink.
In de 16e eeuw kon deze bloei niet voort
duren. Al spoedig begon de Naardense
nijverheid voortdurend -en hard- achteruit
te gaan, in hoofdzaak als gevolg van de
opkomst van Engelse concurrentie en het
uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog. De
plundering en de uitmoording van Naarden
in 1572 zal de genadeklap hebben betekend
voor de lakennijverheid. Daarna heeft deze
industrie zich gaandeweg wel iets hersteld,
maar is nooit meer de oude geworden. Het
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ligt voor de hand dat hiermee de economi
sche groei van Hilversum ook tot een
(voorlopig) einde is gekomen. Merkwaardig
in dit verband is, dat er aanwijzingen zijn dat
de Hilversummers tussen 1550 en 1560
geprobeerd hebben zelf de lakenweverij ter
hand te nemen. Het uitbreken van de
Tachtigjarige Oorlog heeft blijkbaar deze
poging verder doen mislukken, omdat het
onderhouden van geregelde relaties met
verder gelegen plaatsen en streken onmoge
lijk werd.7)
Hilversum moet daarna een moeilijke tijd
doorgemaakt hebben: vele jongeren zochten
elders een bestaan door dienst te nemen in
het leger of door te verhuizen naar Amster
dam of Utrecht, in een enkel geval zelfs door
emigratie naar Noord-Amerika.8) Als in de
loop van de eerste helft van de 17e eeuw
overal de textielnijverheid zich weer
hersteld heeft, blijkt Hilversum niet alleen
voor Naarden, maar ook voor Leiden en
Amsterdam in loon te zijn gaan spinnen.1,1
Hoewel Naarden in die tijd al lang niet meer
die industriële hoogvlieger van voorheen
was, moet die stad nog steeds veel invloed
gehad hebben. De Order op de Buitennering
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van 1531, welke het lakenweven buiten
Naarden verbood, kon blijkbaar nog met
voldoende kracht lange tijd gehandhaafd
worden, daar er geen lakenweverij van
belang in de Gooise dorpen ontstond.10*
Van spinnen naar weven

In 1625 verkregen enige Amsterdamse
kooplieden octrooi voor de ontginning van
’s-Graveland.11*De Hilversummers hebben
zich hier aanvankelijk fel tegen verzet, en
niet ten onrechte, want ze werden in feite
onteigend zonder één woord van inspraak.12*
Dit neemt niet weg dat de ontwikkeling van
’s-Graveland als ontspanningsoord uiteinde
lijk zeer profijtelijk is geweest voor Hilver
sum. Een jaar later werden nog enkele
bepalingen aan het octrooi toegevoegd,
waaronder de toestemming om een weg en
een vaart in de richting van Hilversum aan te
leggen.L1*Het is dus vanaf het begin de
bedoeling van de Amsterdammers geweest
om een verbinding met Hilversum tot stand
te brengen, zodat zij ten behoeve van de
lakenweverij gebruik konden maken van de
goedkope arbeidskrachten aldaar, die
tevens door het eeuwenlange spinnen al
enigszins vertrouwd waren met textielwerk.
Dit moet betekend hebben dat de Hilver
summers vanaf toen hebben kunnen
rekenen op de machtige steun van Amster
dam. Die was aanvankelijk ook wel nodig
omdat Naarden, gezien ook de Order op de
Buitennering, niet bepaald enthousiast was
over de opkomst van de lakenweverij op het
platteland. De lakennijverheid in Naarden
verkeerde in een niet al te florissante staat,
waardoor iedere kleine winst welkom was en
Naarden maar al te graag het monopolie
wilde bewaren.
Rond 1650 was de Gooise Vaart naar
Hilversum14’ klaargekomen en al kort
daarna moet men met de lakenweverij (als
loonwerk voor Amsterdam) begonnen zijn.
Terstond werd ook een beurtveer op
Amsterdam geopend ten behoeve van de
aanvoer van grondstoffen en de afvoer van
produkten. De opkomende weverijen waren
dus een doorn in het oog van Naarden en al
in 1659 richtte het wolweversgilde aldaar een

verzoek aan de Staten van Holland om de
weverijen uit de Gooise dorpen te verwijde
ren. De Staten gaven hieraan gevolg, dat wil
zeggen er kwam een soort afbouwregeling:
er mochten geen nieuwe getouwen bij
komen, maar de bestaande mochten in
gebruik blijven totdat de toenmalige
eigenaren vertrokken of stierven. Overigens
ging het niet om grote aantallen; in 1660
bleken er vijf getouwen in Hilversum te
zijn.I5) Van de afbouwregeling is nooit veel
terecht gekomen: het aantal getouwen in
Hilversum heeft zich gestaag uitgebreid,
vermoedelijk door protectie van de Amster
dammers, die ook in Naarden lieten weven
en daar dus ook wat in de melk te brokken
hadden.
Na 1650 nam Hilversum in betekenis toe.
Het aantal lakenweefgetouwen was in de
tweede helft van de 17e eeuw nog niet groot
geweest, maar na 1700 moet het aantal
toegenomen zijn tot boven de 100 om rond
1750 weer terug te zakken tot een iets lager
aantal.16*De lakenweverij ging na 1750 nog
verder achteruit om na de grote brand van
1766, die een groot deel van het dorp in de as
legde, nagenoeg geheel te verdwijnen.
Behalve de brand heeft hierbij ook een rol
gespeeld dat de Amsterdammers hun
activiteiten op dit gebied verplaatsten naar
Tilburg, waar de lonen nog lager waren.I7*
De Hilversumse katoenweverij

Inmiddels begon een aantal Hilversumse
wevers rond 1730 voor eigen rekening te
werken. Al spoedig namen zij zelf wevers in
dienst waardoor een nieuwe stand van
zelfstandige ondernemers ontstond, de
fabrikeurs, als leidinggevende bovenlaag
van de dorpsgemeenschap. Deze fabrikeurs
hadden in eerste instantie nog geen eigen
fabriek, dat wil zeggen een speciaal voor het
fabricageproces ingericht gebouw, maar
lieten wevers thuis voor zich werken,
meestal op een door de fabrikeur verhuurd
getouw, in een door de fabrikeur verhuurd
huis.18*De fabrikeur ging dan meestal 1 of 2
keer per jaar op reis om het geproduceerde
weer af te zetten. Geproduceerd werden
vooral stoffen van een gemengde samen111

stelling19), zoals het Hilversums streept,
baai, asgrauw, Hilversums wit, blokjesgoed,
boezels, enz. Enkele van deze produkten
verwierven zelfs nationale faam.20*
Rond 1750 blijken er al meer dan 160
getouwen voor katoen te staan in Hilver
sum.21) Rond 1795 maakte deze weverij een
grote bloei door om, onder andere ten
gevolge van de Franse tijd, toen in grote
hoeveelheden voeringstof voor uniformen
en tentdoek geweven werden.
Economisch gezien was er sprake van een
vroeg-kapitalistische maatschappij, waarin
een betrekkelijk kleine groep van personen
(de fabrikeurs-families) een groeiende, veel
grotere groep anderen van zich afhankelijk
had weten te maken. De fabrikeurs hadden
de kapitaalgoederen in bezit, alsmede het
grootste gedeelte van de huizen; in 1809 was
bijna 60% van de huizen in bezit van enkele
tientallen personen.22) Met name de textielfabrikeurs zagen zichzelf ziet zozeer als
fabrikeurs dan wel als koopman, niet in de
laatste plaats omdat de handel in hoger
aanzien stond dan de nijverheid.2' 1In feite
waren ze dat ook: ze stelden vele thuiswevers
in staat om te werken door levering van
grondstoffen en verhuur van huis en getouw,
om vervolgens de produkten van de thuis
wever op te kopen (onder aftrek van de
huur), en dat laatste vaak in natura, d.w.z. in
bonnen, te besteden aan voedsel, kleding
etc., uiteraard in het winkeltje dat diezelfde
fabrikeur er ook nog op nahield (de beruchte
'gedwongen winkelnering’). Zo waren de
fabrikeurs zowel geldschieters, exploitant
van onroerend goed en middenstander als
koopman. Ook in de 19e eeuw heerste in
feite dezelfde situatie, daar de fabrikeurs
patentrecht moesten betalen als koopman
zowel als fabrikeur.24*
Door de opkomende concurrentie uit
Engeland (waar men door de invoering van
de stoommachine veel goedkoper kon
werken), Brabant en Twente (waar de lonen
veel lager waren) zou de katoenweverij na
ongeveer 1830 langzaam maar gestaag
verdwijnen.25*Tot de jaren tachtig van de
vorige eeuw zijn er 6 a 7 katoenweverijen
geweest in Hilversum, terwijl er ook nog een
aantal thuiswevers waren. Het economisch

zwaartepunt lag echter, zeker vanaf onge
veer 1840, vooral bij de/ ö/j ///weverij. In 1838
was er nog even een opleving toen men een
grote hoeveelheid ongebleekte katoen aan
het Nederlandse leger kon leveren, maar
daarna ging het definitief bergafwaarts met
de katoen. Het tapijtweven kwam er voor in
de plaats. In 1862 waren er nog maar 196
katoenwevers in Hilversum (op een totaal
van ruim 6100 inwoners), hoofdzakelijk
thuiswevers. In 1875 was de thuisweverij
nagenoeg verdwenen.26*De laatste handweverijen voor katoen zouden kort na 1880
door de economische crisis definitief uit het
dorp verdwijnen.
Een intermezzo: de HSSW

Ging de katoenweverij in Hilversum in de
19e eeuw langzaam ten onder, zo was dit niet
het geval met de eerste vestiging van de
groot-industrie: de Hilversumsche Stoom
spinnerij en Weverij. Deze fabriek, de eerste
in Hilversum met gemechaniseerde produktie, werd geopend in 1868 en heeft het, zij
het met zeer wisselend succes, uit kunnen
houden tot 1901.
De NV HSSW werd in april 1867 te Amster
dam opgericht door hoofdzakelijk Amster
damse kooplieden, die overigens al wel
bindingen hadden met het Gooi. Onder hen
bevonden zich bekende namen als jhr
Backer, O. Blaauw, A. van Eeghen en jhr
Hartsen. Men koos voor Hilversum als
vestigingsplaats omdat het een goede
vaarverbinding had, er goedkope bouw
grond beschikbaar was en er voldoende
arbeiders beschikbaar waren. Men kocht
een stuk grond aan de Gooise Vaart tussen
de Oude Loswal en de huidige Bodemanstraat. Voor het voor die tijd forse bedrag
van ƒ 400.000,- werd er daar een grote
fabriek gebouwd. Hierin kwam een spinnerij
met 20.000 spillen die katoenen garens
produceerden voor een weverij van 400
getouwen. Deze machines, geïmporteerd uit
Engeland, werden aangedreven door een
stoommachine.
De eerste jaren van de fabriek zijn niet
gemakkelijk geweest. Er waren om te
beginnen vele honderden arbeiders nodig,
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die niet door Hilversum geleverd konden
worden omdat de meesten in de toen nog
bloeiende tapijtindustrie werkten en
bovendien een gezond wantrouwen hadden
tegen stoommachines. Er moesten dus
arbeiders van elders komen (hoofdzakelijk
uit Twente, waar men wèl met stoom
werkte). In het dichtbevolkte dorp was
daarvoor geen huisvesting beschikbaar,
zodat de HSSW zelf arbeidershuisjes moest
bouwen rond de fabriek (het zogenaamde
Rode Dorp). Ook mechanisch schortte er
nogal wat aan: de stoommachine bleek te
zwak, zodat er al snel een nieuwe moest
komen, terwijl het drijfwerk ondeugdelijk
bleek, zodat de fabriek regelmatig stilstond
door storingen. Door de Frans-Duitse
oorlog van 1870 verminderde de afzet naar
het buitenland bovendien sterk, kortom, in
de eerste drie jaren werd een verlies van
meer dan twee ton geleden. In de jaren
zeventig ging het beter en werden er jaarlijks
ongeveer 200.000 ’katoentjes’ afgeleverd.27)
Er werd zelfs dividend uitgekeerd. In het
begin van de jaren tachtig was het weer mis,
mede door de recessie. Het jaar 1883 bleek
een ongekend dieptepunt voor de fabriek.

zodat het uitermate handig was dat het
spinnerijgedeelte in april 1884 tot de grond
toe afbrandde, zeker omdat in de spinnerij
(en niet in de weverij) de grootste verliezen
werden geleden. De oorzaak van de brand is
nooit achterhaald, en de brandverzekering
was er goed voor.
Na 1883 heeft men met alleen de weverij
doorgedraaid, terwijl de gesponnen garens
dooreen spinnerij in Veenendaal geleverd
werden. Men produceerde toen hoofdzake
lijk ’cambrics’28*, die overigens onder
Veenendaals merk via dc Nedcrlandsche
Handelmaatschappij verkocht werden. In de
jaren negentig kwamen daar stoffen als jeans
en flanel bij. In 1901 werd de fabriek
gesloten en de produktie naar Veenendaal
overgebracht. De gebouwen werden
gekocht door de gebroeders Van Houtum,
die er een stoomtimmer- en meubelfabriek
in vestigden. Rond 1935 werden ze definitief
gesloopt om plaats te maken voor woonbe
bouwing.
I)e tapijtindustrie

Na de brand van 1766 zullen de manufac113

turen, d.w.z. fabriekjes met handgetouwen,
opgekomen zijn. De fabrikeurs kregen toen
de mogelijkheid om deze speciaal voor de
produktie gebouwde ’werkschuren' op te
richten doordat er door de brand ruimte
voor vrijkwam. In die werkschuren werden
dan een aantal getouwen neergezet, waar de
wevers onder toezicht konden werken.
Waarschijnlijk zijn een aantal van die
textielgetouwen verbouwd tot tapijtgetouwen.241
Enkele jaren daarvóór, in 1752, was nl. een
nieuwe tak van nijverheid ontstaan: het
tapijtweven. In dat jaar werden in Hilversum
de eerste proeven genomen met het vervaar
digen van tapijten van koehaar, een van
origine Hilversumse uitvinding.30*Koehaar
was een afvalprodukt van de leerlooierijen
en dus goedkoop. Het is een stugge, moeilijk
te verwerken vezel —welke bewerking
tamelijk ongezond was —, maar het maakte
Hilversum onafhankelijk van de wolhandel
in de steden en leverde een uitstekende,
haast onverslijtbare kwaliteit tapijt op.31’
Aanvankelijk zal deze tapijtweverij plaats
gevonden hebben in manufacturen waar ook
textiel geweven werd. Nog tot na 1850 wordt
er melding gemaakt van fabrieken waar
zowel baai als tapijt geweven werd.32*Het
weven van tapijten vond overigens altijd
plaats in de manufactuur wegens de grotere
omvang van het getouw, dit in tegenstelling
tot het katoenweven dat op grote schaal,
zelfs tot in de 19e eeuw, gedaan werd door
thuiswevers.
Ten aanzien van de koehaarweverij is nog
een tweede Hilversumse uitvinding van
belang, nl. de snormolen. Deze werd
uitgevonden door de timmerman Dirk
Eijlders, die daarvoor in 1781 een octrooi
voor 25 jaar kreeg van de Staten van
Holland.33*De molen diende voor het uit
elkaar kloppen van de haarballen en het
verdrijven van het stof daarin. Met name dit
stof maakte het werken met de snormolen zó
ongezond dat Van Hengel (Hilversums
dorpsarts gedurende een groot deel van de
19e eeuw) in 1861 nog moest opmerken dat
hij liever vijf jaar bij een strafdivisie ging dan
een jaar in de snormolen te werken.34*
Een grote stimulans voor de Hilversumse

tapijtnijverheid waren de prijzen en premies
die de Oeconomische Tak van de Maat
schappij der Wetenschappen te Haarlem
beschikbaar stelde voor onder andere de
produktie van tapijt. Al snel werden er
verscheidene andere, meer bewerkelijke
soorten tapijt geweven dan koeharen. De
eerste prijs van de Oeconomische Tak werd
in 1782 verleend aan Dirk Ameschot voor
zijn zogenaamde ’Schots Tapijt’, waarvan
het patroon, de kleuren en de kwaliteit de
originele Schotse tapijten evenaarden en
waarvan het weefsel bestond uit een dubbele
wollen ketting en een dubbele wollen
inslag.35*Daarnaast werd in die jaren
Smyrna's tapijt, Turks tapijt, Doornikse
tafelkleden, enz., dus alle imitatieprodukten
geproduceerd.36*
Aan het einde van de 18e eeuw verkeerde
Hilversum in redelijk goede omstandig
heden. De brand van 1766 was het uitstekend
te boven gekomen en blijkens de volkstelling
van 179537*waren er ruim 3400 inwoners,
waaronder 76 fabrikeurs, die tezamen ruim
500 getouwen (voor zowel textiel als tapijt)
in bedrijf hadden.38*Tot in de verre omtrek
werd er voor het Hilversums weefbedrijf
wol, katoen en koehaar gesponnen, tot in
Naarden en Amersfoort aan toe39*, en "was
het de Hilversumsche fabrieken boven
anderen voorspoedig gegaan”.40’ Het dorp
was Naarden voorbij gestreefd als econo
misch centrum van het Gooi, een welvarend
dorp dus, waar de industrie op volle toeren
draaide.
De tapijtweverij heeft zich in de Franse tijd
beter kunnen handhaven dan de katoen
weverij, vermoedelijk omdat de hoofdmoot
van de grondstoffen —het koehaar —van de
binnenlandse markt betrokken kon worden.
In 1808 waren er twintig tapijtfabrieken41’en
de Baarnse fabrikeur Scherenberg meldt dat
hij in 1807 nauwelijks aan een vierde van de
bestellingen heeft kunnen voldoen.42*
Echter tussen 1810 en 1825 maakte ook de
tapijtindustrie een crisis door,43*om na 1825
weer volledig op te bloeien. De crisis werd
veroorzaakt door met name afzetproblemen
en excessief hoge prijzen voor verfstoffen.441
De garenververijen in Hilversum zijn altijd
nauw verbonden geweest met zowel de
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textiel- als de tapijtweverij. Om garens te
verven heeft er een aantal zelfstandige
ververijen bestaan, terwijl sommige fabrikeurs ook zelf, als onderdeel van hun
tapijtfabriek, verfden. Over het verfproces
als zodanig is weinig bekend. Het verven
was, zeker aan het begin van de 19e eeuw
toen er ’natuurverfstoffen’ gebruikt werden,
een vak voor specialisten. Zij gingen dan
ook zeer geheimzinnig om met hun patenten;
van blauwverver Cornelis de Wit is bekend
dat hij alle luiken van zijn werkplaats sloot,
voordat hij begon te verven.4>) Als verf
stoffen werden o.a. campèchehout (zwart),
indigo (blauw), geelhout en curcuma
(geelwortelhout: oker) gebruikt. De garens
werden in een warm verfbad gehangen en
vervolgens naar de zogenaamde washuisjes
aan de Gooise Vaart vervoerd, waar ze
gespoeld en gedroogd werden. Vooral voor
de fabricage van het 'Schotse tapijt', waarin
veel 'bloemwerk' zat, waren veel verschil
lende kleuren nodig. Aniline-verfstoffen
(chemisch) werden vanaf ca. 1876 ingevoerd.
Daartoe installeerden de firma’s Van der

Heijden (Veerstraat) en Matawit (Langestraat) als eerste tapijtfabrieken in Hilver
sum elk een stoommachine. Met die stoom
konden ze met aniline verven, de machines
waren dus niet bedoeld voor het aandrijven
van de getouwen, dat kwam pas enkele
tientallen jaren later. De chemische verf
stoffen kwamen aanvankelijk uit België,
later hoofdzakelijk uit Duitsland, met name
van 'de Badische’ en 'Bayer'. Ze hadden het
voordeel veel kleurechtere garens te
leveren. De zelfstandige ververijen bleven
overigens nog lang bestaan, niet in de laatste
plaats omdat veel kleinere tapijtfabrikeurs
zich geen stoomketel konden veroorloven.
De laatste garenververij verdween pas in
1937, terwijl een aantal veranderd werd tot
chemische wasserijen en kledingververijen.
Om terug te komen op de tapijtindustrie: Na
een aantal jaren van bloei ging het in de jaren
veertig van de vorige eeuw weer tamelijk
slecht. België (toch goed voor 50% van de
omzet) was als afzetgebied weggevallen
doordat de Belgen hoge invoerrechten
vroegen om hun eigen tapijtindustrie te
beschermen. Daarnaast was er concurrentie
uil Engeland en Duitsland.46*Er werd dus
gezocht naar nieuwe afzetgebieden, welke
werden gevonden in Noord-Duitsland en
Denemarken. Na enige jaren kwamen daar
ook Rusland en enkele Scandinavische
landen bij. De fabrikcur Gerrit Veen komt
de eer toe als eerste deze nieuwe afzet
gebieden aangeboord te hebben.47*Hij had
een middelgrote tapijtfabriek op de hoek
van de Leeuwenstraat en de Groest. Het
heeft hem geen windeieren gelegd: al in 1848
en 1851 moest hij zijn fabriek uitbreiden,
terwijl hij enige jaren later rijk genoeg was
geworden om een heel hofje arbeidershuizen, de Schapenkamp, te stichten.
Arbeidershuisvesting was in die jaren een
ernstig probleem geworden in Hilversum.
Door de groei van de industrie nam het
bevolkingsaantal enorm toe. Een flink
aantal wevers uit België en Westfalen
vestigde zich in Hilversum. Daar het dorp
echter omringd was door de engen (die
nodig waren voor de voedselvoorziening van
de arbeiders, die er vaak een klein lapje
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grond hadden) en de heiden (in eigendom
van de Erfgooiers, die daar ook beslist geen
afstand van wilden doen) kon het oude dorp
niet groeien. Gevolg was dat met name de
boerderijen als agrarisch bedrijf buiten
gebruik werden gesteld om vervolgens
opgedeeld te worden in acht of meer
woningen. De bewoningsgraad schommelde
de gehele 19e eeuw tussen 4,5 en 5 personen
per woning. Voeg daar de afwezigheid van
waterleiding en riolering bij, dan zal
duidelijk zijn dat de arbeiders in de 19e eeuw
niet voor hun lol in Hilversum woonden.
Tyfus, cholera en tuberculose kwamen dan
ook regelmatig voor.
De gehele 19e eeuw hebben er tussen de
twintig en vijfentwintig tapijtfabrieken in
Hilversum gestaan. De grootste bloei
periode was tussen 1890 en 1894 toen er
dertig waren, waarvan drie buiten de oude
dorpskern. De grote bloei begon eigenlijk al
in de jaren na 1850, toen ook Indië en
Zuid-Duitsland als afzetmarkt beschikbaar
kwamen. Deze bloei kenmerkt zich niet
alleen in aantallen fabrieken, maar ook in de
investeringen die de tapijtfabrikeurs zich
getroosten. Zo was omstreeks 1840 het
’Jaquard’-weefgetouw ingevoerd, een
semi-automatisch getouw dat werkte met
een soort ponskaarten, waarmee allerlei
patronen in het tapijt geweven konden
worden. In de periode na 1850 werd er ook
veel geïnvesteerd in uitbreiding van de
gebouwen, terwijl in die periode ook de
schietspoel in gebruik werd genomen48*,
alsmede ook de klaviermachine (een
technische verfijning van het Jaquardgetouw). Het Jaquardgetouw, in de jaren
vijftig het modernste dat er te krijgen was,
rukte op ten koste van de oudere typen,
waardoor in de totale tapijtproduktie
geleidelijk de nadruk kwam te liggen op
Schotse tapijten (wol en katoen), ten koste
van het koehaartapijt.
In 1857 nam de tapijtfabrikeur K. Perk
Vlaanderen een proef met het vervaardigen
van vloerkleden uit kokosgaren, waarvan
een aanzienlijke partij door de Nederlandsche Handelmaatschappij op de markt
gebracht werd. Ook maakte Perk Vlaande
ren kokosmatten die aan de winkel van

Sinkei in Utrecht geleverd werden.49*
Hij had deze techniek van mattenvervaardiging van een Belg geleerd en was waarschijn
lijk de eerste fabrikeur in Nederland die het
invoerde.50*Na enkele jaren liepen de
opbrengsten echter terug door concurrentie
uit Engeland en ging Perk Vlaanderen weer
terug naar het produceren van wollen
tapijten.
Door de bloei van de tapijtindustrie hingen
verdere verbeteringen en vernieuwingen in
de lucht. In 1867 ging fabrikeur J. Fokker
ertoe over garens uit Engeland te impor
teren, wat al spoedig algemene navolging
vond. Deze garens waren machinaal
gesponnen en beduidend beter dan de
handgesponnen garens met hun onregel
matige dikten. De bloei van de handel komt
tot uitdrukking in de bouw van een telegraaf
kantoor in 1865, waarvan vanaf de opening
een gretig gebruik werd gemaakt.51*
De gemeenteverslagen uit deze periode
noemen vooral de jaren 1872 en ’73 als
topjaren. Dr. Mol schreef: Hoezeer heeft die
(tapijt-) industrie hare wieken uitgeslagen en
is Hilversum’sch winterkoninkje een adelaar
geworden die met hreede vlugt een groot deel
van Europa doorvliegt om in- en verkopen te
doen,52*
De invoering van stoomkracht verliep
minder voorspoedig. De Hilversumse
fabrikeurs waren zeer conservatief wat
betreft dit soort mechanisatie.53*Dit was niet
zo verwonderlijk daar met name de koehaargarens te zwak waren om machinaal ver
werkt te worden. Bovendien vereiste de
invoering van stoomwerktuigen een behoor
lijke investering die lang niet elke fabrikeur
zich, met meestal alleen het familiekapitaal
achter zich, kon veroorloven. Pas in 1876
namen de eerste twee fabrikeurs, zoals ik al
meldde, een stoomwerktuig in gebruik,
echter alleen nog maar voor het verven,
drogen, winden en twijnen, dus niet voor het
aandrijven van de getouwen zelf. De
economische crisis van de jaren tachtig zal de
verdere invoering van stoomwerktuigen in
de Hilversumse tapijtindustrie verhinderd
hebben. De eerstvolgende stoommachine
werd pas in 1892 geplaatst, en nu ook om de
getouwen aan te drijven. Na 1895 werd er,
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vooral in de kleinere bedrijven, ook veel
gebruik gemaakt van de ’gasmotor’, een
aandrijfaggregaat dat op stadsgas liep.’’4’
De gasmotor was door zijn hoge rendement,
relatief lage aanschafkosten en korte
opstarttijd uitermate geschikt voor de
kleinere bedrijven en fabrieken. Tot na de
eerste wereldoorlog was stadsgas naast
stoom de belangrijkste aandrijfvorm. Na
1918 is beider rol langzamerhand over
genomen door elektriciteit.
Beleefde de tapijtindustrie in de jaren
negentig nog een grote bloei, na 1905 is er
sprake van een dalende lijn. Niet alleen
kwam er goedkope aanvoer vanuit het
buitenland, ook het linoleum werd steeds
populairder. Het percentage tapijtarbeiders
in Hilversum daalde ten opzichte van de
totale beroepsbevolking dan ook van 22,5 in
1889 tot 6,1 in 1909, een teruggang die
grotendeels door de nieuwere vormen van
industrie werd opgevangen.'’5*De neer

gaande lijn zou zijn dieptepunt bereiken in
de eerste wereldoorlog toen men, nood
gedwongen door grondstoffentekort, alleen
nog tapijt weefde van papiervezels, het
zogenaamde 'papieren tijdperk’.56*
Het waren vooral de kleine bedrijfjes die
door de crisis in de tapijtindustrie het loodje
legden, hoewel de laatste kleine tapijthandweverij pas in 1935 gesloten werd. Veel van
die bedrijfjes zijn opgegaan in de in 1913
opgerichte Veneta. Andere grote bedrijven
in die tijd waren:
- de fabriek van Keyzer, later Cornelis van
den Brink, aan de Huygensstraat, opge
richt in 1905.
- de fabriek van Jacob Tymen aan de
Bussummerstraat 52, die al vóór 1809
bestond, in 1896 ingebracht in de fa. H.
Bijlard en Co, in 1932 alsnog opgegaan in
de Veneta.
- de Matawit-fabriek (Machinale Tapijt
weverij De Wit) tussen de Langestraat en
de Ruitersweg, in 1872 opgericht door
Gerrit de Wit.
- de fabriek van Lambertus van der Heijden
aan de Veerstraat 27, opgericht in 1860,
vanaf 1876 uitgebreid tot de fa. Gebroe
ders Van der Heijden.
- de fa. Arie Veen tussen de Kerkstraat,
Koornstraat en Herenstraat. Opgericht in
1894 door Adrianus Nicolaas Veen.
- de fabriek van Brouwer en Van der
Heijden aan de Kampstraat tussen de Prins
Bernardstraat en de Spuisteeg, in 1854
ontstaan uit een fusie tussen twee eerdere
bedrijven op die plek.
- de tapijtfabriek van Johannes van Rhijn,
opgericht in 1888, na 1918 de NV Stoomtapijtfabriek Nederland, tussen de
Veerstraat, de Groest en de Langestraat.
Daarnaast waren er nog enkele kleine
weverijtjes, zoals de handweverij van Muller
aan de Zeedijk (opgericht in 1866) doch deze
hebben niet zoveel voorgesteld. De grotere
tapijtfabrieken zijn successievelijk gesloten
en gesloopt, vooral in de jaren zestig en
vroege jaren zeventig. Soms werd nog een
andere functie voor het gebouw gevonden:
toen bijvoorbeeld de fabriek van Brouwer
en Van der Heijden aan de Kampstraat in de
jaren vijftig sloot, is het gebouw nog lange
117

_____ .

I

wmi
%

■^ p a L ^ B |

mm
: e ( «I

• m

ImmZim

mm
AAN^HTT

r j \

HAMERS &van BEEK

ïffiTi £fT?9bPTTKigs

•" y ' Y r ^

mmm
mmmi

iQOKH

J l MËI "ÏSÏ

Safelh
K *f

SS=§S£É

1

W iB

MmÈês?-^
nm^ms
tijd in gebruik geweest als decorcentrum van
de toenmalige NTS. Nu staat er het politie
bureau. Andere fabrieken werden gesloopt,
terwijl de terreinen op den duur gebruikt zijn
voor woningbouw (na vaak een tijdelijk
dienstverband als parkeerterrein, kermis
terrein, etc). De laatste tapijtfabriek, de fa.
Veen aan de Koornstraat, sloot haar
poorten aan het eind van de jaren tachtig.
Het terrein ligt nu braak in afwachting van
verdere plannen, afgesloten door een hek
met borden die waarschuwen voor bodem
verontreiniging. Zo zijn chemische verf
stoffen en motbestrijdingsmiddelen (zoals
Dieldrin) in de bodem de laatste trieste
restanten van deze eens bloeiende Hilversumse bedrijfstak.
Archieven van deze bedrijfstak zijn jammer
genoeg geheel verloren gegaan.
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NOTEN

1) Om een ander hardnekkig misverstand uit de
weg te ruimen: het gaat hierom laken, en niet
lakens, dus om een geweven wollen stof,
waarvan de draden door volling bijna niet
meer te onderscheiden zijn. Het oppervlak
doet viltachtig aan en werd vroeger o.a. wel
gebruikt voor ’lakense’ pakken.
2) Gaarderboeken van de koptienden 15021835, RAH, koptiendenarchief nrs. 9-272.
3) De Vrankrijker, Dr. A .C.J. (1936), ‘De
textielindustrie van Naarden'. In: Tijdschrift
voor Geschiedenis 51, 1936, p. 152-164.
4) Brünner, De order op de buitennering van
1531, Utrecht 1918, p. 64. Zie ook Heek,
Gedenkboek 1424-1924, 1924, p. 474.
5) Informacie up den staet, faculteyt en de
gelegentheyt van de steden ende dorpen van
Hollant ende Vrieslant, 1514, uitgegeven door
Uitg. Mij. v. Nederl. Letterkunde, R. Fruin,
Amsterdam 1866, p. 233.
6) Oudste vermelding van die molen in een
vidimus uit ca. 1531 van een acte van
7-4-1444, RAU, arch. Heerlijkheid Vreeland
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7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)

22)

en Nigtevegt, nr. 101, stuk 2). Deze molen
stond waarschijnlijk op het hoogste punt van
de Vaartweg.
De Lange, Dr. P.W., 1967, Nieuws uit en over
Hilversums Historie, voordracht voor de Ver.
v. Vrienden van het Goois Museum, SAGV,
coll. De Lange, inv.nr. 155, p. 5.
De Lange (1967), p. 5; GA Amsterdam, not.
arch. 1088, p. 61.
Heek, C.L., 't Gooi. Jaarboekje voor
geschiedenis en plaatsbeschrijving 1906, p. 37.
Heek, C.L. in: Gedenkboek Hilversum
1424-1924, 1924, p. 474.
Resolutie van de Staten van Holland
17-3-1625, ARA.
De Hilversummers, of liever de Erfgooiers,
hadden het gebruiksrecht van deze ‘onlanden'
aan de rand van hun dorpsgebied.
Resoluties van de Staten van Holland,
9-10-1626, ARA.
D.w.z. tot de gemeentegrens van Hilversum.
De vaart werd tussen 1660 en 1670 doorge
trokken tot de Oude Loswal, waardoor er een
diepe vallei in de stuwwal gegraven moest
worden, welke sindsdien bekend stond als het
Gooise Gat (ter hoogte van de huidige
Turfstraat). De verdere doorgraving tot aan
de huidige Oude Haven dateert pas uit de
tweede helft van de 19e eeuw.
De Vrankrijker 1936, p. 274.
Tegenwoordige Staat van alle Volken,
uitgegeven door I. Tirion, Amsterdam 1750,
deel VIII, p. 116: ”...Delaakenwevery sedert
kort in 't begin deezer Eeuwe merkelyk is
aangegroeid, doch sedert wederom eenigzins
verminderd; men heeft echter noch honderd
getouwen in gang ...”
De Lange 1967, p. 9; Heek, in: Gedenkboek
Hilversum 1424-1924, 1924, p. 475.
Naast hun activiteiten op textielgebied
hadden de fabrikeurs meestal een flink aantal
huizen in eigendom.
Meestal half wol, half katoen, o.a. ook
bekend onder de naam bombazijn.
Van Mensch, E.E. 1979, ‘De tapijtindustrie
in Hilversum’. In: Textielhistorische bijdragen
21, p. 35.
De Lange 1967, p. 8; volgens verklaringen
van Jan Kool en Jan Verbaten uit Hilversum,
ARA, arch. Stadh. Secretarie, stukken
vrijhandel, "Memoriën ... betr. de manufac
turen, de fabricatie en handel van ... laken”,
gedateerd tussen 1748 en 1753.
Uit: huizenkohier 1809, SAGV, arch. gem.
bestuur Hilversum, inv.nr. 253. Zie ook De
Lange, Dr P.W. 1981, ‘Oude Hilversumse
huizen tot omstreeks 1850'. In: Tussen Vecht

en Eem, jrg. 11, p. 243.
23) DeVries,.!. 1959, De economische achteruit
gang der Republiek in de 18e eeuw. Diss.
UvA, p. 175.
24) SAGV, aarch. gem. bestuur Hilversum:
stukken betreffende de patenten 1809-1850,
inv.nr. 264.
25) Van Mensch 1979, p. 37; Heek, in: Gedenk
boek Hilversum 1424-1924, 1924, p. 480.
26) Van Erdewijk, B.W.A.M., De afname in de
huisnijverheid in Hilversum tussen 1850 en
1875. Doctoraalscriptie economische en
sociale geschiedenis, KU Nijmegen.
Hilversum 1986.
27) De z.g.n. calicots, een ongebleekte, lichte
katoenen stof van garens met hoge nummers,
dus dunne garens.
28) Fijne katoenen stof, ook wel batist, kamer
doek of Chambray genaamd.
29) Heek, in: Gedenkboek Hilversum 1424-1924,
1924,p. 475.
30) Scherenberg 1807, in: ’t Gooi. Jaarboekje
voor geschiedenis en plaatsbeschrijving 1906,
bijlage 1, p. 7. Het koehaar kwam in eerste
instantie waarschijnlijk van de leerlooierij die
in ieder geval al ver voor die tijd (in 1711, op
een kaart van Jan Perk, ARA, arch.
Rekenkamer der Domeinen, inv.nr. 755 bis,
nr. 6) bestond. Van deze leerlooierij is niet
veel meer bekend dan dat hij aan de Gooise
Vaart lag nabij het Gooise Gat. Hij werd in
1835 gesloopt en niet meer vervangen
(gegevens kadaster).
31) Het koehaar had één nadeel: het kon alleen
zwart geverfd worden. Om het wat op te
fleuren was het gebruikelijk rode en gele
wollen banden erin te weven.
32) o.a. in gemeenteverslagen. SAGV, arch,
gem. bestuur Hilversum.
33) ARA, arch. Staten van Holland vóór 1795,
inv.nr. 1745. Het octrooi werd tevens
verleend voor een cacaomolen.
34) Van Hengel, D rJ.F. 1861,‘De Hilversumsche fabrieksarbeider'. In: Schat der
gezondheid, jrg. 4, p. 337.
35) Van Mensch 1979, p. 37.
36) Van Mensch 1979, p. 39.
37) Volkstellinge in de Nederlandsche Republiek
1796: zie De Lange 1967, p. 9.
38) Van Ollefen en Bakker 1795, De Nederland
sche Stads- en dorpsbeschrijver, deel lil. het
dorp Hilversum, p. 11. Volgens Van Mensch
(1979, p. 41) meest textielgetouwen.
39) De Lange, DrP.W. 1976, ‘Hilversums
geschiedenis in vogelvlucht’. In: Tussen
Vecht en Eem, jrg. 6, p. 15.
40) Van Ollefen 1795, p. 12.
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41) Staat der fabrieken en trafieken 1808. SAGV,
coll. Perk II, D-l-i (XIII i).
42) Scherenberg 1807, p. 7.
43) SAGV, coll. Perk, omslag 1, Voordracht
Albertus Perk 7-12-1857.
44) Gedenkboek Hilversum 1424-1924, p. 482.
45) Heek 1924, p. 489.
46) Van Mensch 1979, p. 41.
47) Schook, I.E.C. 1895, Een stukje dorps
geschiedenis van Hilversum, 1766-1882.
Hilversum, 1895, p. 33.
48) SAGV, coll. Perk II, A-10-e, Opgaven
betreffende de nijverheid en de landbouw.
Hierin vermeldt Perk voor 1855 het gebruik
van ’de vliegende spoel’ op 8 laquardgetouwen. De schietspoel (de zgn. Ains
worth’s snelspoel) werd overigens al rond
1830 in Twente in gebruik genomen.
49) Gemeenteverslag Hilversum, \851\ Gedenk
boek Hilversum 1424-1924, p. 485.
50) Gedenkboek 1424-1924, p. 490.
51) Gemeenteverslagen 1865, 1869 e.v., meestal
rond de 5 a 6000 telegrammen per jaar!
52) Mol, J.J.G .J., 1876, Hilversum en de
Trompenberg als herstellingsoord uit

53)

54)

55)
56)

medisch-hygiènisch en sociaal oogpunt
beschouwd. Hilversum, 1876, p. 25.
Veen, Adrianus N. Az. 1875, lezing m.b.t. de
tapijtindustrie te Hilversum, op de jaarlijkse
vergadering van (vermoedelijk) de vereniging
van Hilversumse tapijtfabrikeurs, 1875.
SAGV, coll. de Lange, inv.nr. 273.
SAGV, arch. gem. bestuur Hilversum,
Rapport van de directeur der gemeentelijke
gasfabriek, betreffende de in gebruik zijnde
gasmotoren, 8 februari 1899, inv.nr.
1.777.51.XIV.
Van Mensch 1979, p. 45; Lamme en Laroo
1979, Hilversum rond de eeuwwisseling,
doctoraalscriptie UvA. bijlage 1-4.
Gemeenteverslag 1918, p. 40; Ros, A. 1963,
‘Weversherinneringen’. In: Wij in Hilversum
nr. 28, juni 1963, p. 904-905.

Bij het Streekarchief voor het Gooi en de
Vechtstreek te Hilversum bevindt zich het archief
van de familie Bijland/De Wit, fabrikeurs in de
18e en 19e eeuw en tevens de notulerenboeken
van de directie van de Hilversumsche Stoom
Spinnerij en -Weverij, 1867-1901.
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Hilversum en zijn schrijvers
Jan J. van Herpen
Wie begint aan een beschouwing als de
onderhavige, kan steunen op speurwerk dat
eerder door drie andere Hilversumse
onderzoekers verricht is: door Joannes
Reddingius in het Gedenkboek Hilversum
1424-1924, door Garmt Stuiveling in de
Literaire Gids van België, Nederland en
Luxemburg (1972) en door Henk Duits in
Querido’s Letterkundige Reisgids van
Nederland (1982). Op 22 augustus 1953
opende Antoon Coolen met de rede ’De
glimlach in het Gooi’ de tentoonstelling
'Schrijvers in het Gooi’ (zijn rede bevindt
zich in de Hilversumse Openbare Biblio
theek op de VGravelandseweg). Op 15 juni
1985 hield Harry G.M. Prick de openings
rede bij de tentoonstelling Tachtigers en het
Gooi/Amsterdammers op zoek naar rust
en/of inspiratie’ in het Cultureel Centrum
De Vaart in Hilversum. De causerie is
afgedrukt in Juffrouw Ida, september 1986,
van het Letterkundig Museum in Den Haag.
En zelf publiceerde ik in 1987 het boekje Het
Gooi in tekst en beeld.
Gaan we op zoek naar de oudst bekende
Hilversumse auteur, dan moet het wel J.A.
de Rijk, geboren in 1831, zijn. Hij was
behalve kunstschilder en hoogleraar
wijsbegeerte ook schrijver van het in 1905 in
Hilversum verschenen boek Wandelingen
door Gooi- en Eemland en dichter van een
aantal sonnetten over het Gooi.
Gaan we chronologisch te werk dan volgt op
hem Frank van der Goes (1859-1939), een
van de oprichters van Nieuwe Gids.
Hij woonde Vaartweg 141 en Albertus
Perkstraat 81 (nu 121).
Nienke van Hichtum (pseudoniem van
S.M.D. Troelstra-Bokma de Boer) (18601939) was kinderboekenschrijfster, bij
voorbeeld van het vaak herdrukte Afkes
Tiental. Zij was gehuwd met de socialistische

voorman Pieter Jelles Troelstra en woonde
op het einde van haar leven Orchideestraat
15 en vervolgens Hyacinthenlaan 55.
Hein Boeken (1861-1933) was dichter,
classicus en leraar. Hij woonde Zonnelaan 3
(nu 5), Bussumergrintweg 48 en Mozartlaan
13.
De enige schrijver die in Hilversum gewoond
heeft en naar wie een weg genoemd werd, is
Louis Couperus (1863-1923). Hij heeft
echter maar heel kort in Hilversum verble
ven. Op 9 september 1891 trouwde hij met
Elisabeth Baud. Op 21 september ging het
echtpaar in Hilversum wonen, in de nu nog
bestaande villa Minta (Couperusweg 15) aan
wat toen nog een deel van de Roeltjesweg
was, maar dat sinds 1935 Couperusweg heet.
Mevrouw Couperus werkte er aan de
vertaling van Oscar Wildes roman The
picture o f Dorian Gray. Louis Couperus
schreef er zijn Extaze en vervolgens
Uitzichten met een beschrijving van het
panorama dat hij van zijn balkon af zag over
de toen tot aan de Havenstraat verlengde
Gooise Vaart heen. Er is een ander verhaal
bekend: op een nacht rukte een najaarsstorm
de pannen van het dak van hun huis en de
regen sloeg naar binnen. Louis en Elisabeth
waren gedwongen in de regen naar Het Hof
van Holland te vluchten - een flink eind over
de bobbel van de Vaartweg. Couperus nam
het manuscript van Extaze mee en zijn vrouw
het geldkistje. Toen ze terugkwamen in villa
Minta bleek de schade mee te vallen.
Een ander verhaal heb ik eens vernomen van
een mevrouw, die meedeed met een
Citatenkwis in mijn omroeptijd voor de
AVRO. Zij schreef me in 1981, dat ze zich
een brief van haar moeder herinnerde,
waarin die schreef: Toen ik lOjaar was heb ik
vlak bij Louis Couperus gewoond aan de
buitenste rand van Hilversum. We zagen hem
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altijd zitten schrijven achter het raam van zijn
werkkamer en wij, kinderen, mochten als we
buiten speelden geen lawaai voor zijn huis
maken. Na een jaar is het echtpaar Couperus

rozen. De kerkspits wordt één zwarte streep...
Over de taluds van de Vaart dichtbij grazen
de schapen, dik rond wollig in wintervacht,
groezelig vuil; ze hebben weinig van koppen
en poten; ze zijn als bewegelijke vlakken, met
zonnezomen bovenop hun ruggen van wol.
De herder, in een wijde duffel, wijdbeens, de
handen in de zakken, zijn lange stok onder de
arm, slingert van de ene klomp op de andere,
achter ze aan.
Verder op keren langzaam twee karren terug,
zwaar, met zwaar trekkende paarden. Ze
tekenen ruw over de teer doorschijnende
lucht grote zwarte silhouetten, grote wielen,
en grote beesten; ze schijnen in de hemel te
zullen gaan...

in 1892 naar Den Haag verhuisd. Het
verhaal van het panorama van zijn balkon af,
geschreven in november 1891, iets meer dan
honderd jaar geleden, is ook te vinden in
Een llluzie.
In Hilversum, van ons balkon, over de Eng.
Links, vlak onder ons, de Vaart, tussen haar
taluds van gras, met een stuk hek. En
daarachter, wijd, de wijdte van het land onder
de wolkenkoepel der lucht.
Des morgens, de nevels, die repen mousseline
en tulle, de een over de ander, trekken; één
verre geheimzinnigheid van mist, van verre
mist, en, hier en daar, met nauw lijks de vorm
van wat bomen, die bomen uit dromen zijn:
witgrijze oaze in een woestijn van nevelmysterie. De lucht parelmoert een beetje het
oosten met de allereerste tinten van grijs en
roze, en iets van primitief, heel bleek geel: de
geboorte van kleuren uit de chaos van mist.
En verder: de lucht laag; de tulle repen, als
atmosfeer van toneeldoek, sluieren de wijdte,
de gehele wijdte is één droom...
In de zon verdwijnen de mousselinen en
tulles, worden ze herfstlucht; de bomen
worden bomen; de weg naar Loosdrecht
zigzagt bleek voort naar de vert, zilver van
natte plekken, waar er het licht op spiegelt;
het torentje spitst in de hoogte. Achter die
verschieten zijn andere verschieten; héél ver
weg trillen lange lijnen van water, als lange
meren, en daar achter zijn weer lijnen van
horizont, kimmen achter kimmen, en
meerdere hoe klaarder het wordt.
Recht voor ons ligt de mist nog over de bomen
en het mysterie geeft hun daar iets van bergen,
van heuvels, ver weg.
De zon gaat onder achter Loosdrecht;
limpide ether van mat goud, waar helle
gouden wolkenarabesken als krullen in
opschieten, valt recht achteruit een regen
grauwe wolkenbank, die zich langzaam
herschept in vorm op vorm: voorwereldlijke
vormen van grote pachydermen, masto
donten en leviathannen, beklemmend zwaar
in de lucht, maar boven de bank zijn de witte
wolken alle gemengd met roze en geel als van

Lodewijk van Deyssel (1864-1952) heeft zijn
prille jeugd in Hilversum doorgebracht.
Zijn vader (de dichter en kunsthistoricus
J.A. Alberdingk Thijm) bezat er voor de
zomer een ’tweede huis’, Heuvelrust op de
’s-Gravelandseweg, nu verdwenen. Van
Deyssel wijdt de eerste 116 bladzijden van
zijn Gedenkschriften uit 1924 vol nostalgie
aan die Hilversumse jaren (hij zegt zelfs
geheel ten onrechte dat hij er geboren is) en
laat er zijn roman Een Liefde uit 1897 spelen.
Als ik het goed reconstrueer lag Heuvelrust
tegenover de Lindenheuvel, daar waar de
Koninginneweg begint. Een publikatie volgt
als ik het na een onderzoek definitief
gevonden heb.
De dichter Frans Bastiaanse (1868-1947)
was leraar aan de HBS op de Jonkerweg. In
1903 ging hij op de Roeltjesweg (nu Coupe
rusweg 14) wonen en daarna Hoge Naarderweg 82, Surinamelaan 17 en Iepenlaan 9).
Hij is de auteur van dichtbundels en van een
vierdelig Overzicht van de Ontwikkeling der
Nederlandse Letterkunde. Net als Louis
Couperus woonde Frans Bastiaanse dus
vlakbij de in 1880 tot de Havenstraat
doorgegraven Gooise Vaart. In 1923
verscheen zijn gedicht over een jagertje, dat,
gezeten op een paard, langs het water een
trekschuit voorttrekt:
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Had ook het leven hèm geleerd:

Het Jagertje
Een herinnering aan de ’Gooische Vaart'

Want in den schemer kwam hij weder.
En floot zijn zelfde lustig lied.
Als ging de zon niet op of neder
En deerden hem de dagen niet.

De morgen was zoo stil, zoo rustig De jager, zittend op zijn paard.
Floot, en het bruine beest trok lustig,
De schuit door rietberuigde vaart.
Dat stille water lag verevend
Langs de gebogen wilgen heen,
En waar de schuit kwam doorgestevend
Brak blinkend vlak en 't beeld verdween.
Niets was er om dien jongen henen
Dan water, weide en bleeke zon.
Die achter nevelen had geschenen.
Van dat de dageraad begon.
En niets ook scheen voor hem te leven
Dan licht en lucht en vaart en wei...
Al wat zij aan hem konden geven
Daar floot hij van; dat had ook hij.
Maar toen daar verre paard en jager
Verkleinden voor nog grijs verschiet.
Werden de nevelen vaag en vager
En: de eerste goudvlek gloeide in 't riet.
Toen werd het licht naar alle zijden
En ’t zomerde om de hooge zon.
Waar reigers wiekten weg in 't wijde
Naar plassen aan den horizon.
Die lachten met hun lichtgeschilfer
Temidden van den gouden dag.
Nu met hun stil getril van zilver,
Hun onuitblusschelijken lach.
En op de velden daar om henen
Stond, in haar sprakelooze wil,
De lucht, sidd’rend van gloed doorschenen,
Maar zweeg, in teedre weelde, stil...
En heel den dag heb ik gezworven
Langs vaart en veld en weide en plas,
Tot alles in mij was gestorven
Wat niet een lied van vreugde was...
Den kleinen jager lang vergeten
Ben ik des avonds weergekeerd,
Wat mij het leven leerde weten

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk
(1869-1952) is op 16 januari 1896 in het oude
Hilversumse Raadhuis op de Kerkbrink
getrouwd met haar Richard Nicolaus
Roland Holst. Albert Verwey, Frederik van
Eeden, Herman Gorter en Jan Veth waren
van de partij. De moeder van de bruid
woonde op de Lindenheuvel.
De dichter Joannes Reddingius (1873-1944)
had een boekhandel in Hilversum. Eerst op
de 's-Gravelandseweg 28, daarna Langestraat 126. Van 1916 af woonde hij Javalaan
17. Hij bezocht de lagere school in Hilversum
en de HBS op de Jonkerweg. In het Gedenk
boek Hilversum 1424-1924 schreef hij de
bijdrage 'Gooische Kunstenaars en hun
werk'.
P.H. van Moerkerken (1877-1951), auteur
van historische romans, heeft maar heel kort
in Hilversum vertoefd, in 1903-1904. Hij
woonde Vondellaan 11 en was leraar
Nederlands aan de Middelbare Meisjes
school Godelinde.
Henri van Booven (1877-1964), is de auteur
van Tropenwee en van Leven en Werken van
Louis Couperus. Hij organiseerde in zijn
huis 'Hof en Haard’, Blesboklaan 4 bij het
Corversbos, literaire avonden, waarop hij
schrijvers uit hun werk liet voorlezen. Hij
ligt begraven op de Algemene Begraafplaats
op de Bosdrift.
Nescio (pseudoniem van J.H.F. Grönloh),
geboren in 1882, is op 25 juli 1961 in het
ziekenhuis Zonnestraal overleden.
Cor Bruijn (1883-1978) kwam in 1916 naar
Hilversum en werd onderwijzer, later hoofd
van de Hilversumse Schoolvereniging, Frans
Halslaan 70, in het gebouw dat in 1992 een
facelift kreeg. Aanvankelijk woonde hij op
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dc Luitgardeweg 28, maar in 1920 betrok hij
met zijn gezin het huis aan de Eikenlaan 59,
dat hij had laten bouwen. Ik heb hem er nog
wel eens opgezocht. Hij heeft er tot zijn
dood gewoond en schreef er zijn vele
boeken, zoals Koentje van Kattenburg (over
Jan van Zutphen, de stichter van Zonne
straal), Sil de Strandjutter, de trilogie
Stad onder Bourgondië en het boek Ons
Hilversum. Hij ligt begraven op de Zuiderhof. Op zijn grafsteen staat 'Denn ein Gott
hat jedem seine Bahn vorgezeichnet’
(Goethe).
E. d’Oliveira (1886-1944), schrijver van de
bundels met interviews De Mannen van '80
aan het woord en De Jongere Generatie,
woonde op de Witte Kruislaan.
De dichter A. Roland Holst (1888-1976)
heeft in zijn jeugd gewoond op de Linden
heuvel en in de villa Speranza op de 's-Gravelandseweg, nu gesloopt. Hij bezocht de
lagere school in Hilversum en de HBS op de
Jonkerweg, die sinds 1973 het A. Roland
Holst College heet.
Antoon Coolen (1897-1961), schrijver van
onder andere Dorp aan de Rivier, Herberg in
’t Misverstand en Vrouw met de zes slapers
kwam in 1919 naar Hilversum, waar hij
journalist werd bij De Gooise Post.
Hij woonde onder meer aan de Oude
Amersfoortseweg 102. In het Boekenweek
geschenk van 1932 vertelt hij: In de zomer
van 1923 dwong een ongesteldheid mij tot een
rustperiode. In een Gooise tuin onder de
bomen, in een naar hier verdwaalde dekstoel
van een Indiëvaarder, ging ik op een inval
schrijven over een schoenmakertje, dat in
Deurne dicht bij ons huis woonde, en over
een Weens kindje, dat bij mijn ouders thuis
was en dat ik in haar spel met de zonne
bloemen had bezig gezien. In twee dagen was
'Jantje de schoenlapper en zijn ’Weens
kiendje’ geschreven.

Het werd in Hilversum gevolgd door
Kinderen van ons Volk, Het Donkere Licht,
Peelwerkers en De Goede Moordenaar.

rede 'De glimlach van het Gooi' de tentoon
stelling 'Schrijvers in het Gooi' in het
Hilversumse raadhuis.
J.J. Slauerhoff (1898-1936) is op 5 oktober
1936 in Hilversum overleden in de Villa
Carla, Boslaan 7, daar waar het Spanderswoud begint. A. Roland Holst zat tot het
einde aan zijn ziekbed.
Theun de Vries (geboren in 1907) heeft maar
een jaar in Hilversum gewoond, namelijk in
1928/1929. Hij vertelt er kostelijk overin zijn
Meesters en Vrienden, Literaire Herinne
ringen. In 1928 zette hij zijn bibliotheek

opleiding in Hilversum voort en ging er op
kamers wonen, Taludweg 49. Hij schrijft:
De Hilversumse leeszaal, toen nog geborgen
in een ouderwets, onder zijn boekladingen
scheefgezakt, half-boers, maar enorm
getimmerte in de door Herenstraat en
Veerstraat gevormde delta, was een schat
kamer van oude, maar nog meer van nieuwe
literatuur. Een oud, donker, rijk en intiem
gebouw. De Hilversummers lazen met veel
smaak en vaak met verfijning. Theun de
Vries noemt zijn Gooise jaar een jaar van
geluk en vrijheid zoals ik zelden gekend heb.

In juli 1929 was zijn studiejaar achter de rug
en verkreeg hij de bevoegdheid van leeszaalbeambte. In september van dat jaar
verliet hij Hilversum.
Garmt Stuiveling (1907-1985), neerlandicus,
dichter, essayist en hoogleraar, was leraar
aan het Nieuwe Lyceum in Hilversum en na
de oorlog gemeenteraadslid. Bij de VARA
volgde hij A.M. de Jong als boekbespreker
op. Hij was mede-oprichter van de Gooise
Middelbare Technische School. Hij woonde
tot zijn dood op de Diependaalselaan 114,
waar ik hem menigmaal bezocht heb. Zijn
vrouw Thilde Stuiveling-van Vierssen Trip,
ook neerlandica, en nu wonend Boomberglaan 29, schrijft onder de naam Merijn Trip
novellen, zoals de in 1972 verschenen bundel
Groen Geheimschrift. Garmt Stuiveling is de
dichter van:

In 1932 verliet Antoon Coolen ons. Op 22
augustus 1953 opende hij met de schitterende
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’t Gehucht werd dorp, ’t groeiende dorp
werd stad;
in wijken, nieuw, verrijst nieuw straat bij
straat;
maar nóg, tussen de huizen, waar men gaat
overgeurt bloei van tuin en parken 't pad.
En midden-in, uit vijver, struik en kruin
heft zich stralend het Raadhuis in de zon,
besprenkelend met zijn helder carillon
de tuin van Holland binnen Hollands tuin.
Halbo C. Kool (1907-1968) was werkzaam
bij Radio Nederland Wereldomroep en
woonde Pieter Postlaan 40. Hij ligt begraven
op de Noorderbegraafplaats.
Ik weet ook dat A.D. Hildebrand (19071977), de auteur van kinderboeken, in
Hilversum heeft gewoond, ergens in de
buurt van de NCRV-studio, waar ik een deel
van Bolke de Beer eens heb zien ontstaan,
maar ik kan niet meer vinden waar.
Gabriel Smit (1910-1981), de journalist en
dichter, woonde Javalaan 39 en vervolgens
Joh. Geradtsweg 99.
Henri Knap (geboren in 1911) heeft als
jongen in Hilversum gewoond. Ik meen mij
te herinneren dat hij mij eens vertelde: in de
Graaf Florislaan. Het was in de tijd dat in
Hilversum de radio opkwam. In het verhaal
'De Wonderen van de Techniek', dat begint
met de woorden 'Toen wij uit Amsterdam in
Hilversum gingen wonen, moest de radio
haar opmars nog beginnen' en dat voorkomt
in zijn bundel Bent u ook van gisteren?,
beschrijft hij hoe zijn vader in de tuin van
hun huis een hoge antennemast liet oprich
ten om de prille uitzendingen van de NSF
beter te kunnen ontvangen. Ik meen mij ook
te herinneren dat hij mij eens vertelde, dat
het verhaal ’De Kelder’ in zijn autobio
grafische boek Appels in het Gras speelt in
de nu afgebroken villa Wisseloord op de
’s-Gravelandseweg.
Olaf J. de Landell (pseudoniem van J.B.
Wemmerslager van Sparwoude) (1911-1989)

woonde in de Javalaan. Hij was niet alleen
de auteur van meer dan twintig veelgelezen
romans, maar beoefende ook de tekenkunst
en de edelsmeedkunst en was bovendien
collectioneur van Middeleeuwse houten
beelden. Zijn eerste boeken waren Spiegel
aan de Wand uit 1938en Ave£va uit 1946. In
1951 schreef hij het Boekenweekgeschenk
De Porseleintafel, later het begin van de
trilogie De Porseleinboom. Hij werkte ook
mee aan radio-uitzendingen.
Etty Hillesum (1914-1943), bekend van de
uitgegeven Dagboeken, is geboren in de
Albertus PerkstraatSl (nu 121).
Toon Hermans (geboren in 1916) is behalve
de populaire theaterman ook de auteur van
veelgelezen boeken met tekeningen, versjes
en ideeën. In zijn Hilversumse tijd woonde
hij meen ik in de buurt van Trompenberg.
Max Dendermonde (pseudoniem van Henk
Hazelhoff) (geboren in 1919) was, samen
met Rutger Schoute, jarenlang samensteller
van het VARA-kunstprogramma De
Artistieke Staalkaart. Hij is de schrijver van
onder andere De wereld gaat aan vlijt ten
onder en vertrok in 1967 naar NoordAmerika. Ik meen me te herinneren dat hij
in de Zonnelaan woonde.
Willem G. van Maanen (geboren in 1920)
was net als Halbo Kool medewerker van
Radio Nederland Wereldomroep. Voor zijn
vertrek naar Putten in 1968 woonde hij
Cameliastraat 6.
Marianne Colijn (geboren in 1922) is de
schrijfster, die in 1958 debuteerde met de
novelle Te Vuur en te Zwaard, het begin van
een reeks werken, waaronder kinderboeken.
Zij schrijft ook hoorspelen. Zij woont
Hazelaarlaan 49.
Ik stel voor ook Fons Jansen (geboren in
1925) in deze lijst van Hilversumse auteurs
op te nemen. Hij was weliswaar voorname
lijk cabaretier, maar in 1991 verscheen van
hem Wat ik zeggen wilde, verzameld werk. Ik
las het boek in maart 1991 gretig en dacht: nu
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moet ik hem een lange brief sturen, want ik
kende hem al vele jaren van zijn omroeptijd
af. En toen opeens, enkele dagen later, op
23 maart 1991, was hij overleden. Hij
woonde Roeltjesweg 6.
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Jaap Harten (geboren in 1930) woonde in
zijn jeugd Ceintuurbaan 11. Hij schreef over
Hilversum in zijn Garbo en de broeders
Grimm en Operatie Montycoat.
Wim Hazeu (1940), tot 1978 werkzaam bij
de NCRV en daarna uitgever, is auteur van
dichtwerk en romans, schrijver van de
biografie van Gerrit Achterberg en nu bezig
met een biografie over J.J. Slauerhoff. Hij
woonde in de Da Costalaan.
Kees van Kooten (geboren in 1941) met
Wim de Bie oprichter van het Simplisties
Verbond, auteur van Koot graaft zich bio en
Zwemmen met droog haar moet ook in
Hilversum wonen. Maar we mogen, geloof
ik, (terecht) niet weten waar.
Er heeft dus menig schrijver in Hilversum
gewoond. Maar de gemeente heeft ook
menig auteur geëerd met een straatnaam.
Vooral in de wijk tussen Taludweg en
Gijsbrecht van Amstelstraat: Herman
Heijermans, Nicolaas Beets, Willem
Bilderdijk, Isaac da Costa, J.F. Helmers,
G. Bosboom-Toussaint, Conrad Busken
Huet, A.C.W. Staring, Multatuli, P.A. de
Genestet, J.J.L. ten Kate, E.J. Potgieter, en
aan de andere kant van de Gijsbrecht:
Frederik van Eeden, C. Vosmaer, Jacob
Cats, E. Wolff-Bekker, Jacob van Maerlant
en Melis Stoke. Verder hebben we een P.C.
Hooftweg, een Vondellaan, een Lambertus
Hortensiuslaan, een Huygensstraat, een
Van Lenneplaan, een Spieghellaan en een
Tesselschadelaan. En in de wijk Kerkelanden is tenslotte menig hof naar een
kerkelijke figuur genoemd.
Mocht de gemeente nog zoeken naar namen
van straten, lanen of wegen, dan stel ik voor
aan Lodewijk van Deyssel, Antoon Coolen
en Cor Bruijn te denken.
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Hoe Hilversum uitgroeide.
Van radiodorp tot omroepstad
Stef Lokin
Het is een hardnekkig verhaal en het steekt
telkens weer de kop op. Waarom is de
omroep in Nederland niet in de hoofdstad
gevestigd zoals in de ons omringende
landen, maar juist in Hilversum? Dat komt
omdat Willem Vogt in Amsterdam geen
goedkope kindermeisjes kon krijgen. Het is
een anekdote die veelal wordt neerge
schreven om aan te geven dat Hilversum als
zetel van de landelijke radio- en televisie
omroep niet de juiste plaats is1'. De persoon
van Willem Vogt heeft inderdaad een
stempel gedrukt op de beginjaren van de
omroep in ons land. Maar bovenstaande
anekdote is stellig apocrief.
Zoals zovele gebeurtenissen die later
geschiedenis geworden zijn, is de komst van
de omroep naar het Gooi toevallig tot stand
gekomen. In Hilversum stond een fabriek
die in het begin van de jaren twintig experi
menteerde met een radio-zender. Van de
handvol initiatieven, die in die tijd in ons
land genomen werden, bleef het Hilversumse station over. Het dorp in het Gooi
groeide uit tot een centrum van de radio- en
later van de televisie-omroep en tevens van
aanverwante bedrijven in de audio-visuele
sector.
NSF
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog
komt een aantal Nederlandse reders bij
elkaar met plannen om gezamenlijk een
fabriek op te richten, die hun schepen kan
voorzien van radio-apparatuur. Als gevolg
van de oorlogshandelingen is de leverantie
van seintoestellen van met name de Engelse
Marconi-firma stil komen te liggen. Met de
vrede in zicht willen de rederijen voortaan
de produktie van seinapparatuur zelf ter
hand nemen.

Vanaf de tijd van Guglielmo Marconi's
experimenten, aan het eind van de vorige
eeuw, tot aan de ’Grote Oorlog’ heeft de
draadloze telegrafie en telefonie een grote
vlucht genomen. Na de ramp met de Titanic
is het belang van draadloze communicatie
definitief doorgebroken. Telegrafisten zijn
gestationeerd op schepen en op kuststations,
in kazernes, bij handelsondernemingen en
persbureaus.
In februari 1918 wordt de N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek opgericht. In de
oprichtingsacte staat Amsterdam als
vestigingsplaats vermeld. De mogelijkheden
om terstond aan de slag te kunnen gaan, die
zich door toevallige omstandigheden voor
deden, beslisten ten gunste van Hilversum,
nadat ook Alkmaar en Tilburg waren
overwogen, schrijft Willem Vogt bij het
vijftigjarig jubileum van de fabriek2'.
De keuze van Hilversum is ook tocgeschreven aan het feit, dat daar de arbeidskrachten
te vinden waren die men nodig had2'.
Wellicht heeft de aanwezigheid van grote en
goedkope braakliggende terreinen op een
plek die zo centraal tussen de steden
Amsterdam en Utrecht ligt eveneens
meegespeeld in de keuze om de NSF in het
Gooi te vestigen.
De reders hebben een directeur gevonden in
de persoon van Antoine Dubois, ex-zeeofficier en voormalig commandant van de
afdeling Radiotelefonie van de Landmacht.
Hij bezit organisatorische talenten en
beschikt over de voor een nieuw te starten
bedrijf noodzakelijke relaties. Dubois en
zijn onderneming vestigen zich in een
leegstaande weverij aan de Groest 106A tot
108A . Dubois zetelt in een serre aan de
voorkant van het pand, terwijl de ongeveer
tachtig medewerkers in de voormalige
tapijtfabriek hun plek krijgen. Al snel wordt
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een tweede weverij aan de Groest in gebruik
genomen onder de naam Gebouw B.
Gebouw C zou het tentoonstellingsgebouw
Trianon aan de Naarderstraat worden, dat
later verbouwd is tot bioscoop Casino. Al bij
de oprichting zijn er plannen om een eigen
fabriek te bouwen. De plannen komen tot
uitvoer in 1920 als de fabriek zes hectare
heidegrond aankoopt aan de Larense kant
van Hilversum4*.
Radiozender
Het beginkapitaal dat de onderneming heeft
meegekregen, helpt de NSF een eind op
weg. Maar ondanks enkele succesvolle
orders die het bedrijf binnensleept, is de
eerste periode niet louter voorspoedig.
De vrede van 1918 brengt een economische
recessie met zich mee, die tot uiting komt in
handel en nijverheid. De geavanceerde
scheepsapparatuur, die de NSF maakt, vindt
onvoldoende aftrek, zodat de directie
nieuwe wegen moet inslaan. De snelle groei
van de radiotelefonie biedt uitkomst.
De NSF bouwt in 1920 een zender waarmee

V
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de Vereniging voor de Effectenhandel in
Amsterdam beursberichten uitzendt voor
haar abonnees. Twee jaar later bouwt de
fabriek een ontvangtoestel voor de beter
gesitueerde radio-’amateur’. Het is de O 8
en de eerste ontvanger in een lange reeks.
Inmiddels heeft de NSF een nieuwe fabriek
in gebruik genomen ’over het spoor' aan de
Jan van der Heydenstraat. De fabriek staat
aanvankelijk alleen op het terrein ’omringd
door vliegdennen en heidegronden’, maar
zal niet lang daarna in een nieuwe stadswijk
liggen".
De produktie van ontvangtoestellen voor de
particuliere markt heeft tot gevolg dat de
fabriek een zender bouwt om deze luiste
raars van programma’s te voorzien. Daarbij
is een eigen station een uitstekend middel
om reclame te maken. Met behulp van de
Engelse ingenieur George White, employé
van de Marconi-fabrieken waarmee de NSF
gelieerd is, construeert de fabriek een
zender die op 21 juli 1923 voor het eerst een
proefprogramma uitzendt. Hiermee voegt
de NSF zich bij een vijftal andere experimen
tele stations die op onregelmatige tijden in
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Verzuiling

De.M A is eenvoudig ta bcdianen.
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Geeft een zuivere krachtige weerBSÜHiW® gave door den luidspreker.
G roote selectiviteit en gevoelig
heid waarborgen scherpe afstem 
ming op qewenscht Europeesch
omroepstation van e«nig« beteekenis.
Een verzorgde uitvoering maakt het
passend in elke omgeving.
Onze goedgeorganiseerde hulp
dienst staat steeds ter beschikking.

Nederlandsche
S eintoestellen
FABRIEK HILVERSUM
LEVERING UITSLUITEND DOOR DEN HANDEL.
GAARNE VERSTREKKEN WIJ U ADRESSEN VAN ONZE VERTEGENWOORDIGERS.

de lucht zijn. De belangrijkste is de zender
van Ir. Hanso a Steringa Idzerda, directeur
van de Nederlandsche Radio Industrie in
Den Haag. Hij heeft in februari 1919 enige
sensationele demonstraties op de Jaarbeurs
in Utrecht gegeven en is acht maanden later
met het uitzenden van programma’s begon
nen. Hij geldt onbetwist als de omroeppionier van Nederland. Zijn station heeft tot
september 1924 bestaan.
Als Idzerda is gestopt beschikt de NSF over
het enig overgebleven station in Nederland;
enkele keren per week gaan er programma’s
de lucht in6’. De wankele financiële toestand
weet de directie ten goede te keren door
contact te zoeken met Philips in Eindhoven.
Anton Philips treedt toe tot de Raad van
Commissarissen. Als eerste daad vervangt
Philips de houten zendpalen door twee
stalen masten van 60 meter hoogte.
De zogenoemde ’zingende torens’ op het
fabrieksterrein aan de Jan van der Heydenstraat hebben tot 1940 het beeld van
Hilversum bepaald7’.

Dubois, initiatiefnemer van het NSF-station,
verliest intussen de commerciële kant niet
uit het oog. Hij blijft zich concentreren op de
produktie van radio-apparatuur en wil de
zender uitbaten. Allereerst roept hij een
comité in het leven dat zich geheel zelfstan
dig met de programma’s moet bezighouden.
Dit comité treedt in maart 1924 op onder de
naam Hilversumsche Draadloze Omroep en
bestaat uit drie NSF-werknemers en drie
notabele Gooise radio-amateurs. Van de zes
is de chef-verkoop van de NSF de belangrijk
ste: Willem Vogt. Hij vraagt zijn ’luister
vinken’ vrijwillig bij te dragen in de zendkosten, waar de naar schatting tienduizend
luisteraars gehoor aan geven.
In één van de eerste programma’s, die onder
de vlag van de HDO worden uitgezonden,
treedt Johannes de Heer op die een evangelisatie-avond verzorgt. De weerklank is groot
en het gevolg is dat in december 1924 de
Nederlands Christelijke Radio Vereniging
zendtijd huurt bij de NSF-directie. Het is het
begin van de verenigingsomroep. Al snel
volgt de KRO namens het rooms-katholieke
volksdeel en de VARA, in het leven
geroepen onder auspiciën van SDAP en
NVV. Ze huren alle drie een avond van de
NSF. De HDO, die zichzelf ziet als de
toekomstige BBC van Nederland, waarin de
culturele stromingen een plaats moeten
krijgen, legt ijlings de overgebleven zend
uren contractueel vast en maakt zich via een
stichting los van de NSF. De VPRO, in 1926
voortgekomen uit de verzamelde vrijzinnigprotestantse kerken, moet zendtijd huren bij
de HDOx’. In een tijdspanne van enkele
jaren is de radiozendtijd in gebruik genomen
door ’verzuilde’ groeperingen die ons land
toen kende. Deze periode zou grote gevol
gen hebben voor het verdere verloop van de
omroep in Nederland. Als Willem Vogt in
1973 op die tijd terugblikt schrijft hij: 'Het
zuilenstelsel was ’en marche et rien ne
1’arrêterait!’9’.
Verenigingsomroep

Van de genoemde omroeporganisaties is
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alleen de HDO in Hilversum ontstaan. Het
comité kent de weg in de directiekamer van
de NSF die in het begin als studio dienst
doet. Aan de Jan van der Heydenstraat doen
ook de nieuwe huurders voor het eerst hun
intrede en zetten daar de eerste wankele
stappen in radioland. Maar niet alleen in
Hilversum. Met gebruikmaking van telefoonlijn-verbindingen is het mogelijk vanuit
andere plaatsen rechtstreeks uit te zenden.
De omroepen hebben dat vanaf het begin
veelvuldig gedaan. Kerken, concertzalen,
verenigingsgebouwen dienen onder andere
als uitzendruimten.
De NCRV is opgericht in Utrecht. De
vereniging gebruikt aanvankelijk de
Lutherse kerk aan de Bergweg als studio,
maar in 1930 verhuist men naar een pand aan
de Heuvellaan. Ook aan de Veluwezoom,
Wageningen en Ede, waar de belangrijkste
oprichters wonen zijn NCRV-diensten
gevestigd.
De stichting KRO ziet het levenslicht in 1926
onder supervisie van het Aartsbisdom in
Utrecht. De belangrijkste oprichter woont
in Amsterdam. Het is pater L.H. Perquin,
dominicaan en pastoor van de Papegaaien
parochie aan de Spuistraat. Studioruimtes
zijn gevestigd in twee panden aan de
Herengracht. Pas vijfjaar later verhuist de
KRO naar Hilversum, waar een voormalig
verenigingsgebouw aan de Emmastraat tot
studioruimte wordt verbouwd.
Ook de VARA vindt, ongeveer gelijktijdig,
zijn oorsprong in Amsterdam. Twee
medewerkers van het socialistische dagblad
het Volk nemen het initiatief tot de vereni
ging van arbeiders radio-amateurs. De
VARA gebruikt de bioscoop Cinema Royal
op de Nieuwendijk als studio en zendt in het
begin een half jaar vanuit een locatie in
Utrecht uit. Evenals de KRO heeft de
VARA korte tijd gebruik gemaakt van
Hotel Commerce in Hilversum. In 1928
betrekt de VARA een nieuwe villa aan de
Heuvellaan en neemt een jaar later een
aanpalend gebouw in gebruik, dat geldt als
de eerste échte, voor radio bestemde, studio.
Ook de VPRO zendt aanvankelijk uit vanuit
een Hilversums hotel, verhuist korte tijd
naar Amsterdam om in 1930 in een villa aan

de 's-Gravelandseweg neer te strijken.
De HDO is, zoals gezegd, ontstaan in de
boezem van de NSF. Het comité zond uit
vanuit de directiekamer en later vanuit een
speciaal gebouwd keetje dat los van de
fabriek stond. Een eerste eigen gebouw
vindt men in een villa aan de Witten
Hullweg, dat niet lang daarna afgebroken
moet worden voor Dudoks raadhuis. De
HDO is dan inmiddels getransformeerd tot
AVRO. Ze verhuist naar een nog bestaand
pand aan de Oude Enghweg 4.
Dubbeltjes en kwartjes

Zo neemt de geschiedenis van het dorp in
het Gooi in korte tijd een andere wending.
Hilversum is de radiostad van Nederland
geworden. 'Hilversum' is eindjaren twintig
ook het toneel van een felle radiostrijd. Op
een tweede zender, die trouwens in het
nabijgelegen Huizen staat, zenden vanaf
1927 NCRV en KRO uit. Het gekrakeel gaat
om een eigen en volwaardige plaats van de
principiële omroepen in de ether. Maar
meer gaat het tegen de nationale en tevens
neutrale aspiraties van de AVRO. Een
ministerieel ’Zendtijdenbesluit’ brengt in
1930 uiteindelijk een gelijke verdeling van
de voornaamste stromingen over twee
stations.
De populariteit van de radio gaat gelijk op
met de groei van de verschillende omroepen.
De meeste zetten de j aren dertig in met meer
dan 100.000 leden. Het lidmaatschapsgeld
en het abonnement op het omroepblad
smeden een nauwe band tussen de luisteraar
en zijn omroep. De talri jke bezoeken die het
luisterende publiek aan Hilversum brengt,
zijn er het gevolg van. De mensen achter de
microfoon zijn 'bekende Nederlanders’
geworden, die de nieuwsgierigheid opwek
ken van degene aan het toestel. De omroe
pen lokken duizenden naar het Gooi, waar
ze getuige zijn van 'live’-opnames van
populaire amusementsprogramma's. De
VARA telt aan het eind van 1932 al 20.000
bezoekers. Het aantal zal in de volgende
jaren alleen maar toenemen. In de tweede
helft van de jaren dertig laten de meeste
omroepen grote studiogebouwen verrijzen.
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alle betaald met de dubbeltjes en kwartjes
van leden en begunstigers. Een goed
voorbeeld is het studio-complex van de
kapitaalkrachtigste onder de omroepen: de
AVRO. Het gebouw aan de 's-Gravelandse
weg is in de eerste week van juli 1936 het
toneel van een défilé, waarvoor tienduizen
den luistervinken een reis naar Hilversum
gemaakt hebben.
Concentratie

De verspreide lokaties van waaruit de
Hilversumse omroepen uitzenden, is een
gevolg van de verzuilde toestand van de
omroep en wordt niet als bezwaar gezien.
Ook de vestiging in het Gooi is niet agn
discussie onderhevig. Voor het eerst zijn die
geluiden hoorbaar in 1941 bij de start van
Rijksradio de ’Nederlandsche Omroep’.
Een onderzoek in dat jaar wijst uit dat
Amsterdam de geëigende plaats is, waar het
leven zou bruisen en inspirerend zou
werken1"'. In de oorlogsjaren is tevens
gepleit voor vereniging en administratie in

één gebouw. De bezettende overheid houdt
slechts twee studio’s geschikt voor de
uitzendingen. Een nieuw fenomeen is ook
de door de Duitsers ingevoerde luister
bijdrage, waardoor controle op de gang van
zaken een feit is. De heffing van luistergeld
blijft na de bevrijding van kracht. Het was,
naast de eigen bijdrage van de leden, een
nieuwe manier van financiering. De terug
keer van de verenigingsomroep, ten koste
van een ’nationale omroep’ kan pas slagen
als in 1947 samenwerking wordt aangegaan
in een ’Nederlandsche Radio Unie’. Het is
een orgaan waarin alle faciliteiten, zoals
onder andere orkesten, hoorspelkernen,
technische diensten en studiobeheer,
gezamenlijk worden geregeld. Dc inefficiën
tie van de verspreide accommodaties wordt
dan pas goed zichtbaar. Met de televisie op
komst is concentratie van de verschillende
omroepdiensten meer dan wenselijk.
Aanvankelijk is aankoop van bestaande
gebouwen het enig mogelijke. Het technisch
centrum van de NRU is gevestigd in een
oude sigarenfabriek aan de Ampèrestraat,
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de administratie zetelt in villa’s aan de
Heuvellaan.
Huisvestingsperikelen bestaan er na de
bevrijding ook bij Radio Nederland Wereld
omroep, die via de korte golf internationale
uitzendingen verzorgt. Het is de voortzetting
van de in 1927 gestichte Phohi, die program
ma’s voor onze landgenoten in Indië
verzorgt. De Wereldomroep is gehuisvest in
een villa in de Bothalaan en gebruikt de
KRO-studio voor het maken van program
ma’s. Het vinden van geschikte ruimten
biedt grote problemen evenals het aantrek
ken van personeel. De voorzitter, burge
meester d’Ailly van Amsterdam, ziet de
omroep het liefst naar zijn stad verhuizen.
Maar niet alleen hij. Amsterdam heeft
internationale allure waar verschillende
medewerkers zich thuis zouden kunnen
voelen. De gemeente Hilversum kan de
wereldomroep maar nauwelijks behouden
door in 1948 voorlopig een groot gebouw
aan te bieden en grond te reserveren voor
een later te zetten nieuw studiocomplex op
een groot terrein ten westen van de spoorlijn
richting Bussum.

Het glooiende gebied ten noorden van
Sumatralaan en Insulindelaan en ten westen
van de Lage Naarderweg is door de
gemeente voor uitbreidingen van de snel
groeiende omroep gereserveerd. Daar hoort
naast de radio de televisie bij.
Televisie

Sinds oktober 1951 zijn de proefnemingen
met het medium televisie van Eindhoven
naar het Gooi verhuisd. De Nederlandse
Televisie Stichting vindt onderdak in
Bussum waar vanuit het voormalige kerkje
'Irene’ in het begin drie uur per week wordt
uitgezonden.
Verschillende zalen in Bussum doen al snel
dienst als ’televisie-studio’, totdat iedere
accommodatie voor de eigen burgerij
verloren is gegaan. Toch zal Bussum niet de
televisiestad worden zoals Hilversum de
radiostad is. De televisiemakers zijn voor
een groot deel in dienst van de in Hilversum
gevestigde (radio-)omroepen. Daar worden
extra veel huizen gebouwd voor de werk
nemers van de nieuwe bedrijfstak. En voor
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de gewenste concentratie van de verschil
lende takken van omroep bestaan er
plannen op het zestien hectare grote terrein
aan de Sumatralaan in Hilversum-Noord.
In het jaar dat de televisie officieel van start
gaat, dient de technische commissie van de
NRU bij het bestuur een plan in tot bouw
van een 'radio-city'. Op het terrein aan de
Insulindelaan, dat op een aantal volks
tuintjes na braak ligt, zou een administratie
gebouw met daaraan een muziekbiblio
theek, een fonotheek en een concertzaal
moeten komen. In het plan is plaats gereser
veerd voor de Wereldomroep en voor
televisiestudio’s. Het ’radio-city’-plan is in
de daaropvolgende jaren regelmatig gewij
zigd, waarbij het accent naar de televisie is
verlegd. Medio 1958 is de naam ’radio-city’
op de bouwtekeningen vervangen door
’omroepkwartier’. NTS en NRU voeren
samen de hernieuwde plannen uit; voor de
nieuwbouw moet ook het Gemeenlandshuis
van Stad en Lande wijken. Voordat tot de

bouw begonnen kan worden .dient eerst nog
afgerekend te worden met een paar jaar
durende tegenwerking van de provincie
Noord-Holland. Het Gooi in het algemeen
en Hilversum in het bijzonder zou te vol
worden. De pogingen om omroepdelen naar
elders over te brengen, zi jn in het najaar van
I960 effectief bestreden door burgemeester
Boot van Hilversum. Hij kan de Commissa
ris van de Koningin overtuigen dat decentra
lisatie onzinnig is. Hij toont aan dat er
plannen zijn om een groot terrein in gebruik
te nemen ten behoeve van de omroep.
Het bouwprogramma start bij het tienjarig
bestaan van de NTS in 1961. Ruim een jaar
later vinden de eerste repetities plaats in de
eerste televisiestudio11*. De Wereldomroep
opent in dat jaar haar studio’s in een gebied
dat een stuk hoger ligt: nabij de Crailose
brug.
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Open bestel

De uitbreiding van de televisietaak betekent
voor de radioverenigingen dat naar nieuwe
ruimten moet worden omgezien. De enige
nieuwbouw die in de naoorlogse jaren tot
stand is gekomen, is een vleugel aan de
KRO-studio aan de Emmastraat. Maar deze
dient niet alleen ter uitbreiding van de
bestaande accommodatie, maar ook ter
vervanging van reeds betaande ruimte12*.
Panden in de buurt van de studio’s bieden
veelal plaats aan de sterk uitdijende dien
sten. Een nieuwe telelevisiestudio van de
VARA is gereed in 1969.
Dat is het jaar dat de Omroepwet in werking
treedt. Belangrijkste onderdeel is het ’open
bestel’. Nieuwe zendgemachtigden zoals
TROS cn Evangelische Omroep voegen zich
bij de oorspronkelijke gebruikers. De twee
nieuwe omroepen vinden huisvesting in
Hilversum. NTS en NRU gaan samen in de
Nederlandse Omroep Stichting, die ook
uitzendingen verzorgt. Een snelle groei van
de bebouwing op het omroepterrein is het
gevolg.
In Hilversum zijn sinds het begin van de
jaren zestig ook de burelen van de radio’piraat’ Veronica gevestigd, die in 1974 als
Veronica Omroep Organisatie toetreedt tot
het bestel.
De komst en ontwikkeling van de televisie
heeft de positie van Hilversum als omroepstad in Nederland verstevigd. De omroep
zuigt toeleveringsbedrijven aan en aanver
wante firma’s in de audiovisuele sector. Dat
geldt niet alleen voor enkele belangrijke
platenstudio’s en -firma’s, die ’als vanouds’
in het Gooi en omgeving zijn neergestreken.
Filmmaatschappijen als Multifilm, Polygoon
en Profilti zijn door de televisie naar
Hilversum verhuisd. Met Telefilm en
Interfilm richten ze in 1956 Cinecentrum op
en vestigen zich in bestaande villa’s en
gebouwen aan de ’s-Gravelandseweg. Daar
komen later de video-produktiebedrijven
bij, wanneer film als materiaal voor televisie
beelden vervangen wordt door video.
Einde van het monopolie

Eindjaren zeventig, begin jaren tachtig

beginnen zich verschuivingen af te tekenen.
Veronica en TROS zijn snel groeiende
omroepen, die met populaire programma’s
een groot kijkerspubliek aanspreken. De
principiële verenigingen moeten plaats
inruimen om de twee nieuwelingen langszij
te laten. Over commercie hebben de twee
hun eigen gedachten. Samenwerking tussen
omroep en bedrijfsleven is ’de normaalste
zaak van de wereld’ vindt Henri Minderop,
voorzitter van de TROS in 197813*.
Technische ontwikkelingen als bekabeling
en satellietomroep betekenen dat er een
eind komt aan het monopolie van ’Hilver
sum’. Omroep is tot die tijd een nationale
zaak die vanwege de beperkingen van de
transmissiesystemen kan worden gecontro
leerd.
Na 1983, als de Europese telecommunicatiesatelliet ECS-1de lucht in gaat, kan de kijker
televisiebeelden uit de ruimte ontvangen.
De signalen kunnen rechtstreeks via een
schotel of via het kabelnet op het toestel
thuis worden ontvangen14*.
Het gevolg is een gestaag groeiend aantal
buitenlandse omroepen. Belangrijkste in de
reeks stations die op de Nederlandse kabel is
toegelaten, is RTL-Veronique. Vanaf
oktober 1989 concurreert het commerciële
station, dat later de naam RTL-4zal voeren,
met de drie Nederlandse televisienetten.
Het moederbedrijf is in Luxemburg geves
tigd. De Nederlandse studio’s staan op het
Hilversumse industrieterrein aan de Franciscusweg.
Medialand

'Hilversum’ moet dus concurrentie dulden.
Aan de ene kant is dat de grootschalige
uitbreiding van satelliet-omroepen, terwijl
aan de andere kant de kleinschalige regio
nale en lokale omroepen als paddestoelen
uit de grond rijzen.
De gemeente Hilversum heeft het belang
van de audiovisuele sector uitgesproken in
dc in 1985 verschenen Omroepnota. Daaruit
blijkt dat maar liefst een vijfde van de
Hilversummers direct of indirect voor de
omroep werkt. Met het oog op de toekomst
pleit de nota voor een voorkeursbehandeling
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lenen als massa-attractie.
Het Nederlands Research Instituut voor
Recreatie en Toerisme heeft in 1987 in
opdracht van een projectontwikkelaar
onderzoek verricht om een ’Medialand' op
te zetten. Het plan omvat studio’s en
evenementenruimten, een mediaschool, een
documentatie- en informatiecentrum, een
omroepmuseum en verschillende horecavoorzieningen. Het complex, dat jaarlijks
zo’n 60.000 tot 75.000 bezoekers naar
Hilversum moet trekken is gepland nabij het
Sportpark aan de Soestdijkerstraatweg17’.
Het project is twee jaar later van de baan,
maar steekt in een iets andere vorm in 1990
weer de kop op. Nu wordt het gepresenteerd
door het Nederlands Omroepproduktiebedrijf NOB, het voormalige facilitair
bedrijf van de NOS dat in 1988 verzelfstan
digd is. Het project moet gestalte krijgen op
en nabij het omroepterrein en heeft, anders
dan in de jaren zestig, nu dc volledige steun
van de provincie Noord-Holland16*. Op de
maquette van het ’mediapark' die architect
T. Koolhaas laat zien aan de pers prijkt
onder meer een teletheater, een restaurant
met congresfaciliteiten, een onderwijsflat en
een hotel17’.

Heuvellaan, vijver hij oude VARA-studio

van audiovisuele bedrijven die zich in
Hilversum willen vestigen.
De gemeente wil eveneens nieuw te bouwen
omroepcomplexen concentreren op twee
punten: op of rond het omroepkwartier aan
de Lage Naarderwegen nabij het Sportpark,
waar zich onder ander de Stichting Ether
Reclame heeft gevestigd en waar Veronica
een nieuw complex zal betrekken. Voor de
bestaande aloude verenigingen geldt dat
niet. NCRV, KRO en AVRO bouwen naast
hun bestaande studio’s. De VARA betrekt
zelfs een nieuw kantorencomplex dat pal
tegenover de oude studio’s aan de Heuvel
laan ligt.
’Media’ en ’communicatie’ zijn, tegen het
einde van de jaren tachtig, begrippen
geworden die een groot publiek aanspreken
en die op zichzelf onderwerpen in de media
vormen. De omroep met zijn vele publieksmogelijkheden zou zich dan ook kunnen

Slot

Ook dit plan mag dan een zachte dood
gestorven zijn, het neemt niet weg dat de
Hilversumse omroep meer dan ooit volop in
beweging is. Op het omroepkwartier
voltrekken zich grote veranderingen. NOS
en NOB hebben delen van hun gebouwen
verhuurd aan audiovisuele bedrijven. Vrije
producenten die aanvankelijk als de ’paria’s
van de omroep’ zijn beschouwd, maar
inmiddels een sleutelpositie innemen zijn
gehuisvest op het terrein. Ook hebben
omroepen als KRO en TROS plannen om
zich nabij het NOB-complex te vestigen.
De gemeente Hilversum heeft het Hertenkamp-terrein, dat naast het omroepkwartier
ligt, voor toekomstige uitbreidingen gereser
veerd.
Het zijn alle tekenen dat de verhouding die
de omroep heeft met Hilversum nog lang
niet beëindigd is. De omroepen in het
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publieke bestel en de audiovisuele sector
hebben in het Gooi een vaste basis gekregen
en zullen die waarschijnlijk nog lang
behouden.
De Nederlandse kijker en luisteraar zal van
de genoemde uitbreidingen en verschuivin
gen in Hilversum weinig weet hebben. Ook
de vaak ondoorzichtige omroeppolitiek gaat
steeds meer aan hem voorbij. Veelal met de
afstandbediening in de hand kijkt hij wat er
te zien is. Van alle stations die op het toestel
tevoorschijn komen, zal hij het meest
afstemmen op een Nederlands, dus Hilversums station.
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Bijzondere bomen in Hilversum
G. Bootsman in samenwerking met
D.O. Wijnands
(Geactualiseerd door J. P. Mauritzvan de afdeling
Groenvoorzieningen van de gemeente
Hilversum.)

Inleiding

Als tuinstad had Hilversum vroeger een
grote faam. Wie nu her en der in de
gemeente rondkijkt, staat versteld van de
grote verscheidenheid aan boomsoorten die
er nog voorkomt. Het is een bomencollectie
die uniek is en tussen het midden van de
jaren twintig en het begin van de jaren vijftig
bijeen is gebracht door de Hilversumse
plantsoenmeester J.H. de Meyer.
Op speurtochten in binnen- en buitenlandse
kwekerijen kocht hij niet alleen materiaal
aan, maar verzamelde er ook zaad en
stekken.
Dc onbekendheid van de inwoners van het
Gooi met de naam en herkomst van de
bomen in hun straat of laan bracht G.
Bootsmanen D.O. Wijnands ertoe een serie
artikelen te schrijven. Eerstgenoemde was
beheerder van het Pinetum Blijdenstein in
Hilversum en de ander tuinbotanicus aan de
Landbouwhogeschool in Wageningen.
Dc serie verscheen in 1976 wekelijks in de
Gooi- en Eemlander en er is zelfs een plan
geweest om een boekje over de bomen in de
gooise gemeenten uit te brengen. Helaas is
het daarvan nooit gekomen.
De heer Bootsman verleende ons toestem
ming de beschrijving van enkele bomen voor
ons tijdschrift te gebruiken.
Dick Jonkers

Veteranen in het plantenrijk

In de familie Taxodiaceae treffen we de
moerascypres (Taxodium distichum) en de
mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) aan. Een belangrijk onderscheid
tussen deze twee bomen is dat de moeras
cypres 's winters kaal staat. De Amerikanen
noemen hem dan ook de bald cypres (kale
cypres). Tevens groeit ze het liefst aan of in
het water. Het natuurlijk groeigebied treffen
we dan ook aan in de riviermoerassen van de
zuidelijke Verenigde Staten en Mexico.
Zijn groeivorm is piramidaal, waarvan de
takken met kortloten bezet zijn, die in het
najaar geheel afvallen. Voor de wolververs
leveren de afgevallen fijnbenaalde kortloten
een mooie groengele kleurstof. In mei
verschijnen de hangende meeldraadkatjes,
de vrouwelijke bloeiwijzen. Die zijn niet
opvallend en staan apart in de boom.
De moerascypres noemen we dan ook een
éénhuizige boom met éénsiachtige bloemen.
Komkommers, augurken en meloenen
vertonen dezelfde eigenschap.
Daar de wortels van de moerascypres onder
water niet voldoende zuurstof kunnen
opnemen, zien we dat de boom zogenaamde
knie- of ademhalingswortels vormt. Deze
kunnen wel een meter boven het moeras
uitsteken. Ze zijn poreus aan de top,
waardoor de boom zuurstof uit de lucht kan
opnemen. De Indianen gebruikten deze
kniewortels als een soort bijenkorf.
Het zachte weefsel werd dan uit de kniewortel gehaald, zodat de bijen er zich in
konden huisvesten.
Een fraaie moerascypres met kniewortels
kunt u zien in Breukelen op het buitengoed
Queekhoven, waar de Eduard van Beinumstichting gevestigd is. Achter het grote huis
bij de vijver kunt u hem vinden. Trouwens,
op dit buiten staan vele zeldzame bomen. In
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onze gemeente staat de taxodium bij de
vijver van het Laapersveld en de Lorentzvijver.
De mammoetboom of big tree (Sequoiadendron giganteum) kunnen we rekenen tot
de oudst levende bomen. Zij komen voor in
de Nationale bosreservaten in Californië, in
het Yellowstone Park en het Yosemite Park
in de Sierra Nevada. Eén naaldhoutboom
overtreft de mammoetboom in leeftijd,
namelijk de bristle cone pine (Pinus longaeva). Daarvan zijn er nu nog levende exem
plaren in Utah met een leeftijd van 4500 jaar.
Van de mammoetboom zijn de oudste
exemplaren 2000 tot 3000 jaar oud, met een
groeihoogte van over de honderd meter en
een stammiddenlijn van acht meter. De bast
van de boom is roodbruin van kleur en
sponzig en ongeveer veertig centimeter dik.
Dit omhulsel geeft de mammoetboom een
goede bescherming tegen bosbranden, daar
het geen vlam vat.
De Indianen gebruikten de bast als een soort
bloedstelpende watten. Aan de Cherokee
Indianen heeft de boom zijn naam te
danken. Hun halfbloed opperhoofd,
Sequoyah, die het alfabet van zijn stam
opschreef, is geëerd met zijn naam, gegeven
aan deze boom. De naalden van de mam

moetboom liggen schubvormig over de
takken. In het najaar wordt het kortlot in
zijn geheel afgestoten. De kegels worden
gevormd aan de uiteinden van de jonge
scheuten. Op de kegelschubben, aan de
binnenkant, bevinden zich de kleine zaden
in de grootte van een rijstkorrel. Uit dit
kleine zaadje ontwikkelt zich na kieming
deze imposante woudreus.
Vanuit Amerika heeft de mammoetboom
zich via de boomkwekers over de wereld
verspreid. Als buitenplaatsbezitter kon men
niet minder doen dan op zijn buiten enkele
Sequoiadendrons aan te planten. Zo zien we
de mammoetboom dan ook staan op het
oude buiten Vogelenzang van de familie
Blijdenstein aan de Laan van Vogelenzang 9
en 11. Tevens op de Trompenbergerweg41a
en vanzelfsprekend in het Pinetum Blijden
stein. Dit is een naaldhouttuin, die door de
familie Blijdenstein aan de Universiteit van
Amsterdam werd geschonken. De oudst
levende Sequoiadendron in Nederland staat
in het Arboretum Schovenhorst te Putten
dat dagelijks is te bezichtigen.
Vaak wordt de mammoetboom genoemd als
de leverancier van het redwood. Deze
houtsoort komt van de Sequoia sempervirens, een naaldhoutboom die in Nederland
vooral als jonge plant zeer vorstgevoelig is.
Toch kunt u in het Pinetum Blijdenstein een
fraaie redwood aantreffen.
Tempelboom

In Japan en China groeit van nature de
Japanse note- of tempelboom (Gingo
biloba) die daar als heilige boom wordt
vereerd. Door de eeuwen heen werd de
gingo door de priesters bij de tempels
aangeplant. Door velen wordt de Japanse
noteboom, daar deze bladeren maakt,
aangezien als behorend bij de loofbomen.
Niets is minder waar. De botanische
kenmerken rangschikken de boom geheel
onder de orde van de naaktzadigen. Bij deze
plantenorde liggen de eitjes namelijk open
en bloot op de kegelschub (loupe).
Miljoenen jaren geleden kwam de tempel
boom over de gehele wereld voor. Bladafdrukken onder meer in de steenkoollagen
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leveren dit bewijs. Na deze periode stierf de
gingo geheel uit tot op een klein groeigebied
na in China. De Nederlandse scheepsarts,
Kaempfer, in dienst bij de Oost-Indische
Compagnie bracht in 1690 een bezoek aan
Japan en ontdekte daar tot zijn verbazing bij
de tempels levende gingos. In 1730 kwamen
zaden naar Holland en na miljoenen jaren
groeide de gingo weer in Europa.
Zijn groeivorm kan men vergelijken met een
opgaande pereboom, de bladeren zijn in het
midden gespleten en waaiervormig.
De soortnaam, Biloba, tweelobbig, duidt op
een gespleten blad. De Engelsen noemen de
boom ook wel de maiden hair tree. Deze
naam duidt op het blad, omdat het gelijkt op
het blaadje van het venushaar (Andiantum).
In het najaar verkleuren de bladeren van
groen naar levendig goudgeel.
Omdat de gingo tweehuizig is produceren de
vrouwelijke bomen de pruimvormige
vruchten, die met een zilverachtige waslaag
bedekt zijn. Vandaar de Chinese naam
jin-kwo, zilverabrikoos. De vruchten
bevatten pitvormige zaden, die geroosterd
in China worden gegeten. Aangeplant als
laanboont zijn de vrouwelijke bomen niet zo
gewenst, daar de vruchten op de wegen veel
drabbige rommel geven met een kwalijke
geur. De zaden van de gingo hebben in
Noord-Europa praktisch geen kiemkracht.
Naar het zuiden voorbij Parijs leveren de
bomen kiemkrachtige zaden. Nog een tip
voor de bloemsierkunstenaars. De afge
sneden takken van de gingo blijven wel een
maand goed op water.
De Japanse noteboom staat, van het
centrum komend, links van de Soestdijkerstraatweg en één achter het Esso benzine
station bij de Hondebrug. In de botanische
tuin Dr Costerus aan de Zonnelaan staat een
vruchtdragend exemplaar. Op Gooilust in
de sierbomentuin staan fraaie mannelijke en
vrouwelijke gingo bomen. Deze tuin is op
alle dinsdagen te bezichtigen van 14.30 tot
17.00 uur.
Taxus

In Europa komt de venijnboom (Taxus
baccata) in het wild voor. Eens groeide de

'ft M

T axus
baccata
taxus van nature in Nederland, maar werd
door mensenhand uitgeroeid. Als uitzonde
ring onder de coniferen is de taxus twee
huizig. Eén van de bekendste is de zuiltaxus
(Taxus baccata cv fastigiata) en werd in
Ierland tussen taxus zaailingen gevonden.
Deze zuilvormige venijnboom draagt
momenteel volop helderrode schijnbessen,
die populair snottebessen genoemd worden,
want bij het stukknijpen van de bes blijft een
snotachtig slijm aan de vingers hangen.
Het harde zaadje ligt in een rood omhulsel
(arillus) ingebed in de bes.
De lijsters en andere vogels eten deze bessen
graag. Het pitje dat niet verteert in de
vogelmaag, komt met de ontlasting her en
der onder bomen en struiken terecht.
Zodoende vindt u vaak jonge taxus zaai
lingen onder de bomen in uw tuin. De taxus
bevat het giftige taxine dat in de naalden
voorkomt. Paarden die van het loof eten,
moeten dit met de dood bekopen.
De venijnboom kan zeer oud worden.
In Engeland zijn bomen van 1500 jaar.
Hij laat zich gewillig snoeien, tot zelfs op het
kale hout. Dit kan niet gepleegd worden bij
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afkomstig van Ambon, waar de inlandse
bevolking de hemelboom Aylanto noemt.
De soortnaam altissima duidt op de zeer
hoge groei van deze boom. Voorkomend in
China is de statige hemelboom tweehuizig.
Er zijn mannelijke en vrouwelijke bomen.
Zij onderscheiden zich van elkaar, doordat
de vrouwelijke veel wortelopslag geven, de
mannelijke niet. Het vrouwelijke geslacht
neemt bij de voortplanting geen enkel risico,
want mocht er geen zaad geproduceerd
worden, dan kan zij door wortelopslag zich
nog ongeslachtelijk vermeerderen. De
geel-groene bloempluimen van de manne
lijke bomen hebben voor de mens een
onaangename geur en worden door de
insekten druk bezocht. Vrouwelijke bomen
leveren gevleugelde zaden, die enigszins aan
de zaden van de es doen denken.
De vruchten van de hemelboom zijn
oranje-rood met het zaadje in het midden
van de vleugel, bij de es aan de voet.
De twijgen zijn zacht behaard, met lichtbruin
gekleurd merg. Geveerd zijn dc bladeren,
die een lengte kunnen bereiken van wel
75 centimeter. Bij jonge bomen soms wel tot
één meter vijftig. Aan de voet van het blad
vinden we twee grote klieren, met op de
blaadjes kleine kliertjes bij de tandingen.
De Ailanthus groeit zeer snel. Jonge planten
kunnen in één jaar tijd een hoogte bereiken
van drie meter. Voor de ongeduldige tuinier
de juiste boom. Immers, hij kan er op
wachten om in zijn schaduw te kunnen
vertoeven. En mocht men nog darm- of
blaasklachten hebben, de bast, de wortel en
bladeren zijn in China als een krachtig
geneesmiddel bekend. In Frankrijk werd de
boom vroeger voor de zijderupsenteelt
gebruikt.
In Hilversum staat de hemelboom aan de
Gabriel Metsulaan, Struisvogellaan,
Kerkstraat (promenade), Laapersweg en in
particuliere tuinen onder andere Peerlkamplaan 16, Oranjelaan 12, Simon Stevinweg
voor de Hervormde Gemeente.

Hemelboom

AiIanthus
altissima
andere coniferen, daar deze op het kale hout
niet meer uitlopen. Als haag blijft de taxus
de beste naaldboom die men kan planten.
Hij verdraagt goed schaduw. Het rood
achtige harde hout is zeer duurzaam cn
veerkrachtig. Onze verre voorvaderen
maakten dan ook hun pijl en boog van deze
bomen.
Fraaie venijnbofnen staan aan het Melkpad
38, aan het parkeerterrein Minister Harten
laan en verder in vele tuinen en parken.
Geneeskrachtige Hemelboom

Acacia, het spel der naamsverwisselingen

In onze bomenboeken staat de Hemelboom
beschreven onder de Latijnse naam Ailan
thus altissima. Deze geslachtsnaam is

Fijn verdeeld varenachtig blad, sterk
gegroefde stam en witte geurende bloem140

trossen aan gestekelde zigzaggende takken.
Dat is het signalement van de acacia.
Het blad bestaat uit ongeveer tien kleine
ovale blaadjes met een topblaadje aan het
eind van de bladsteel. Bij een cultuurvariëteit zijn er maar twee of vier blaadjes en is
het topblaadje veel groter dan de andere: de
cv Unifolia. De schors van de stam is,
evenals het uitlopende blad, giftig, vooral
voor paarden. Plant acacia’s dus liever niet
bij een manege, evenmin als taxus.
De bloemtrossen verschijnen in juni en
bloeien dan twee weken. Er is een cultuurvariëteit die in augustus ook nog wel eens
een bloemetje maakt, die heet een beetje
overdreven Semperflorens (altijd bloeiend).
De witte bloemen, met een gele vlek op het
bovenste bloemblad, zijn zeer in trek bij
bijen. Acaciahoning is zeer dun, bijna
waterig. De oogst is nogal wisselvallig.
De bloemen zelf bevatten al zoveel nectar
dat ze zoet smaken. Een Amerikaanse
barbecue lekkernij schijnen flensjes te zijn,
gemaakt van beslag waarin acaciabloemtrossen zijn gedoopt.
De bezwaren tegen de acacia’s als straatboom zijn de nogal open kroon, die weinig
schaduw geeft en makkelijk kapot waait en
de vaak te laag vertakkende stam.
De boomkwekers hebben daar iets op
gevonden. Er zijn nu twee vormen met een
goede rechte stam en een dichte kroon met
stekelloze takken. Ze heten Umbraculifera,
de kogelacacia die vroeger aan de 's-Gravelandseweg stond en Bessoniana. Helaas
bloeien ze vrij slecht. Voordelen heeft de
acacia natuurlijk ook. Hij neemt met slechte
grond genoegen. Hij verbetert de grond
zelfs, doordat hij net als alle leden van de
vlinderbloemfamilie, wortelknolletjes bezit,
waarin bacteriën leven die stikstof binden en
zo de bodem bemesten.
In een plantenboek zult u hem meestal
vinden als valse acacia, een vorm van valse
schaamte. Andere namen zijn onder andere
Schijnacacia, Witte acacia, Robinia en
Gewone acacia.
De acacia duikt de laatste tijd veelvuldig op
in het nieuws als vervanger van tropisch
hardhout. Het is niet alleen een snel
groeiende boom, maar ook taai, vast, sterk,

weinig gevoelig voor insekten en rot niet
gemakkelijk.
Iedereen spreekt van acacia, behalve
botanici wanneer ze latijn spreken.
Die bedoelen met Acacia een (sub)tropisch
plantengeslacht uit Amerika, Afrika en
Australië.
De Australische vertegenwoordigers van
deze planten kennen we onder de naanr
mimosa. Het zijn die heerlijk geurende gele
bloemtakken die ’s winters uit Zuid-Frankrijk worden geïmporteerd. Bij Mimosa
denken diezelfde botanici echter niet aan die
boom met gele bloemen, maar aan een
eenjarig kasplantje met paarse bloemen en
blaadjes die dichtklappen als je ze aanraakt.
Juist, dat is kruid-je-roer-me-niet.
De latijnse naam van onze straatboom
acacia is Robinia pseudoacacia. Robin
plantte de boom voor het eerst in Europa in
1601. Dit is een forse uitgave van de acacia.
Het verschil is gemakkelijker te zien dan te
beschrijven. Vooral de dikkere stam, de
vertakte doorns die in groepjes op de stam
zitten en de lange peulen vallen op.
De bloemtrossen zijn klein en opvallend met
hun zeer kleine groenige bloempjes.
Tenslotte de Kentucky koffie, een boom
waarvan de eerste settlers in Amerika de
zaden als koffiesurrogaat gebruikten.
De Nederlandse naam doodsbeenderen
boom heeft hiermee niets te maken.
Die naam vindt zijn verklaring in de knook
achtige verdikkingen van de wortels.
Anderen menen dat het klepperend geluid
van de zaden in de peulen de naam verklaart.
Omdat de boom bij ons zelden bloeit,
kunnen wij dit niet bevestigen. De bloei stelt
overigens niet veel voor, de bloemen zijn
groenig wit.
De doodsbeenderenboom (Gymnocladus
dioicus) is niet als straatboom aangeplant.
Hij staat in het plantsoen bij de Noorder
begraafplaats. Op de hoek SnelliuslaanBerlagelaan vindt u drie exemplaren. Het is
een opvallende boom met dubbelgeveerde
bladeren die een meter lang kunnen worden.
Bij het ontluiken zijn deze bladeren roze, in
de zomer groen met een witte onderkant en
in het najaar geel.
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Robinia pseudoacacia, acacia: Hertog
Aelbrechtstraat, Blesboklaan, Dotterstraat,
Palestrinalaan, Parklaan, Soestdijkerstraatweg, Utrechtseweg, Vaartweg, Witte
Kruislaan, Sterrenlaan, Van Nijenrodestraat, Simon Stevinweg.
Robinia pseudoacacia cv. Unifolia: Van
Brakellaan, Van ’t Hooffstraat en -plein,
Hoflaan, Erfgooiersstraat, Sumatralaan,
Van Nijenrodestraat, ’s-Gravelandseweg bij
de kei.
Robinia pseudoacacia cv. Bessoniana:
Sumatralaan, Kerkstraat promenade,
Schuttersweg, hoek Van der LindenlaanLaan van Vogelenzang.
Robinia pseudoacacia cv. Semperflorens:
Sumatralaan, Schuttersweg, Burg. Gülcherlaan hoek Boomberglaan (dit exemplaar
heeft roze aangelopen bloemen).
Cladastris lutea, gelhout: Egelantierstraat,
in plantsoen aan Jan van der Heydenstraat.
Gleditia triancanthos, Christusdoorn:
Kamerlingh Onnesweg, Kloosterlaan,
Surinamelaan hoek Arubalaan.
Plataan, een succesvolle bastaard

Een volwassen plataan is een imposante
boom. De rijzige stam rijkt tot boven in de
kroon, maar intussen heeft hij vele machtige
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zijtakken in het rond gestuurd. De stam
vormt op den duur platte bulten, zodat een
bejaarde plataan soms wat aan de Venus van
Efeze doet denken. De donkere schors valt
geregeld met grote platen van de stam, zodat
het patroon van donkere en lichtgroen-gele
vlekken ontstaat, waaraan iedereen de
plataan zonder meer kan herkennen.
De bloei van de plataan is onopvallend.
De bloemen zitten in bolvormige knoedels
bijeen, gescheiden naar geslacht.
De mannelijke bolletjes blijven klein, maar
de vrouwtjes groeien uit tot stekelige bollen,
die meestal getweeën soms met meer aan
twijgjes omlaag bungelen. Nu kunt u ze al in
de bomen zien hangen, maar ze blijven de
hele winter aan de boom tot ze in maart in
pluizige zaden uiteen vallen.
Het blad van de plataan is handvormig met
vijf of zeven vingers. Het doet wat denken
aan een groot esdoornblad. De middelvinger
van het blad is belangrijk. In Z.O.-Europa
en Z.W.-Azië groeit de oosterse plataan
(Platanus orientalis), een reus van een boom
met een stamdoorsnede van wel vijf meter.
De middelvinger van zijn blad is veel langer
dan breed en vaak sterk ingesneden. Breder
dan lang is die middelvinger bij de westerse
plataan, een boom uit Noord-Amerika.
Onze gewone plataan (Platanus X hybrida)
houdt het midden tussen die twee en is dan
ook vermoedelijk ontstaan uit een kruising
van genoemde soorten die aan weerszijden
van de Atlantische Oceaan groeien.
Onze gewone plataan is voor het eerst
gesignaleerd rond 1680. Een ware triomf
tocht begon toen. In Londen is ongeveer
zestig procent van de stadsbomen plataan.
Ook in Rome en Parijs vindt u ze in over
vloed. Het is dan ook een boom die veel kan
verdragen aan luchtverontreiniging, droog
te, gesloten wegdek en andere ongemakken.
Ook snoei verdraagt hij goed, getuige de
knotplatanen in Zuid-Europa.
Het bladerdak van zo’n knotplataan geeft
veel schaduw. Dat doen ongesnoeide
platanen overigens ook. In Trnsteno
(Joegoslavië) staan enkele reusachtige
oosterse platanen waaronder vroeger de
Raad van Dubrovnik vergaderde, toen dat
nog Ragusa heette en dat is lang geleden.
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Zolang bestaat onze gewone plataan nog
niet. Maar de oudste bekende Engelse
exemplaren uit 1680 zijn nu 300 jaar oud en
nog kerngezond.
Amberboom

De vruchten van de amberboom (Liquidambar styraciflua) lijken veel op die van de
plataan. Het zijn ook van die hangende
bolletjes, maar dan kleiner. Het blad is ook
handvormig, maar kleiner en met smallere
vingers. De grijze stam vertoont een
netachtige kurkstructuur, heel anders dus
dan bij de plataan. Zijn naam dankt de boom
aan de geurige gele hars in stam en bladeren.
Blijkbaar doet die hars (styrax genaamd)
denken aan amber. Amber is een produkt
van de potvis dat een bijzonder kostbare
grondstof van de parfumindustrie is.
De vloeibare amber (want dat betekent
Liquidambar) werd vroeger in hoestdrank
gebruikt.
De amberboom komt voor aan de Atlan
tische kust van Noord-Amerika. In de herfst
kleurt het blad daar vuurrood. In Nederland
blijft vaak de vuurrode bladverkleuring
achterwege. Toch kan de amberboom bij
gunstige herfsttemperaturen ook in ons land
zeer fraaie kleuren vertonen.
Platanus orientalis, oosterse plataan: één
boom aan de Burg. Gülcherlaan.
Platanus X hybrida, gewone plataan: Floris
Vosstraat, Ceintuurbaan, Curagaolaan,
Diependaalselaan, Eikbosserweg, Joh.
Geradtsweg, Erasmuslaan, Kloosterlaan,
Arminiushof, Larenseweg, Loosdrechtseweg, Lorentzweg, Mussenstraat, Oude
Amersfoortseweg, Vaartweg.
Liquidambar styraciflua, amberboom: Min.
Hartsenlaan, Snelliuslaan, Augustinushof.
Trompetboom, vleugje tropen in Hilversum

Voor wie uit de tropen de Jacaranda kent, is
de trompetboom (Catalpa bignonioides) een
feest der herkenning. De 4 a 5 centimeter
grote witte bloemen met een gele adering en
paarse vlekken, die in grote pluimen bijeen
staan, geven de boom in volle bloei een

tropisch aanzien. In de huidige hete zomer
voelt hij zich kiplekker.
De grote hartvormige, van onderen zacht
behaarde bladeren verschijnen pas in juni.
Het uitlopende blad komt paars uit de
knoppen. Het hele groeiseizoen door maakt
de trompetboom jong blad, pas bij de eerste
nachtvorsten houdt hij ermee op. De meeste
loofbomen uit onze streken moeten het doen
met het blad dat in het voorjaar uitloopt,
soms aangevuld met het zogenaamde Sint
Janslot, eind juni. Doorlopende bladproduktie is een eigenschap van tropische
bomen. De Trompetboom komt uit het
zuidoosten van Noord-Amerika.
Catalpa, zo noemden de Indianen hem,
maakt een korte dikke stam met een brede
kroon. Eigenlijk is hij minder geschikt als
straatboom. Vooral als solitair in een ruim
gazon komt hij goed tot zijn recht. Ook
’s winters is het niet moeilijk de trompet
boom te herkennen. Uit de fraaie bloemen
ontwikkelen zich namelijk 20-40 cm lange
stokachtige peulen, die nog geen centimeter
breed zijn. De hele winter blijven ze in de
bomen bengelen. De peulen springen open,
zodat de platte zaden vrijkomen die aan
twee kanten een harig aanhangsel dragen.
De hierboven besproken Amerikaanse
trompetboom maakt van een afstand een
blauwe indruk. U kunt echter ook een geel
bloeiende trompetboom aantreffen.
De bloemen zijn iets kleiner dan bij de
vorige soort, maar hebben net zo’n geelpaarse streep en vlektekening. Deze gele
trompetboom komt uit China. Ook als hij
niet bloeit, is hij makkelijk te herkennen aan
het blad. Dat heeft namelijk twee extra
bladpunten aan weerskanten, zodat het
sterk aan het blad van de kamerlinde doet
denken. De wetenschappelijke naam van de
gele trompetboom is Catalpa ovata.
U kunt de trompetboom bewonderen aan de
Vaartweg, Reestraat, Roeltjesweg, Tjerk
Hiddesweg en op het PEN-terrein (hoek
Berlagelaan-Graaf Wichmanstraat).
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De villaparken van Hilversum
Annette Koenders
Hilversum ontleent haar stedebouwkundig
waardevolle karakter met name aan de
villawijken en villaparken die in het noord
westen en het zuiden gelegen zijn. Zij zijn
ontstaan langs de assen ’s-GravelandsewegSoestdijkerstraatweg / Utrechtseweg, waar
eerst lintbebouwing plaatsvond. De ene
keer werden de parken als één geheel
ontworpen en aangelegd, de andere keer
ontwikkelden zij zich door de geleidelijke
aanleg en verharding van wegen. Particu
lieren en exploitatiemaatschappijen kochten
gronden of buitenplaatsen op en ontwikkel
den die tot een woon- en wandelpark. Zij
legden wegen aan, al of niet volgens een
door een tuinarchitect ontwikkeld plan,
bouwden soms al enkele villa’s en boden
vervolgens het toekomstig paradijsje aan de
gemeente ter overname aan. De overdracht
aan de gemeente was een voorwaarde om de
terreinen als bouwterreinen te kunnen
verkopen. Goedkoop was het allemaal niet.
Er moest het nodige geld gestort worden in
de gemeentekas voor de verharding van
wegen, het leggen van gasbuizen enz. De
gemeente was daarna voortaan verantwoor
delijk voor het onderhoud. De reeds
gebouwde villa’s dienden om kopers van
grond aan te trekken.
Vanaf de eeuwwisseling tot 1933 schiep de
gemeente in de uitbreidingsplannen van
1904 en 1918 voorwaarden om het landelijke
karakter te behouden. In het plan van 1933
werd het idee van de dominerende villabebouwing aangepast. In de jaren twintig
was de aard van de binnenkomende bevol
king veranderd. Nadat de welgestelde
Amsterdammers naar Hilversum waren
gekomen om in grote villa’s op ruime kavels
te wonen, nam de rijkdom in de jaren twintig
af. De grote villa werd vervangen door het
kleinere landhuis of buitenwoonhuis op
kleinere kavels of (ruime) middenstands-

woningen, ook van het type twee onder één
kap (jaren dertig). De Jugendstil maakte
plaats voor de Amsterdamse School, het
Romantisch Expressionisme en de Zakelijk
heid. In de jaren vijftig nam de verkaveling
in de parken verder toe.
De gemeente heeft nu het besluit genomen
de verdere ontwikkeling van Hilversum
binnen de groene grenzen te laten plaats
vinden en kiest daarom voor verdichting
binnen de bestaande parken. De parkstructuur en de schaal lopen gevaar, evenals
de ecologische waarden. De villaparken zijn
de afgelopen jaren veranderd door schaal
vergroting, verdichting en functieverande
ring. De kantoorfunctie leidt met name tot
een grotere verkeerslast en verharding.
De noordelijke villaparken

Het centrum via de ’s-Gravelandseweg
verlatend, passeert men de villawijk Raad
huis en omgeving. De villabebouwing
concentreert zich ten zuiden van de Graaf
Florislaan. Er komen echter ook andere
bouwtypen voor in het gebied, zoals
middenstandswoningen en arbeiders
woningen aan het Melkpad en het Noordse
Bosje, de Oud-Katholieke kerk, de AVROstudio’s en het raadhuis van W.M. Dudok,
dat zeker een doorbreking betekende van
het villaritme in de wijk. De Oude Enghweg
vormt een van de meest waardevolle lijnen
in het gebied in de combinatie van opeen
volging van villa’s en groen.
In de wijk werd in 1897 een parkje aangelegd
door de Bouwmaatschappij Hilversum in
samenwerking met K.J. Perk, die in 1871 als
notaris in Hilversum was geadmitteerd: het
Ministerpark. Het park wordt gekenmerkt
door dubbele villa’s op kleine kavels.
Aan de westzijde ligt de villawijk Boomberg.
Hier vallen met name de hoogteverschillen
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op. In het zuidelijke deel is de wegen
structuur lineair, volgend de oost-west
oriëntering van de engen, in het noordelijke
deel (Susannapark) zijn de wegen meer
radiaal gericht. De villabebouwing, langs
verschillende straatprofielen met hoge,
oude bomen, is wisselend van grootte.
Een van de meest waardevolle assen is de
Peerlkamplaan met de grote beuken. De wit
gepleisterde villa’s aan de Torenlaan
(verbinding met het dorp), de Peerlkamp
laan en rond het rosarium vormen een
eenheid. Het rosarium werd in 1914 ontwor
pen door de tuinarchitect D.F. Tersteeg op
basis van het plan van de plantsoenopzichter
Rysdorp, onder de voorwaarde dat er geen
begroeiing hoger dan 125 cm op mocht
voorkomen. Daar de eigenaardige bezwaren,
verbonden aan de beplanting op dit terrein,
eenige hoogere begroeiing uitsluiten, is het
vooropgestelde idee er in hoofdzaak een
’rozengaarde’ van te maken zeker toe te
juichen.u Het zou een rustig, intiem plant
soen worden, slechts aan één zijde open, dat
uitnodigde tot een aangenaam verwijlen.
In 1831 werd het bouwland, belend aan de
Molendrift en akkers, aangekocht door de
kunstschilder Jan van Ravenzwaaij en
enkele vermogende Amsterdammers voor

zichzelf en voor diegenen die deelgenoten zijn
of zullen worden van de onderneming tot
bespitting en beplanting van eenige gronden
aan de westzijde van het dorp Hilversum,2)
De Amsterdammers lieten, op aandringen
van Van Ravenzwaaij, de heuvel beplanten
met bomen en sindsdien heet de heuvel de
Boomberg.
In 1848 kocht de gemeente de gronden aan
onder voorwaarde dat de publieke wande
ling te allen tijden werd toegelaten. De
Amsterdammers bouwden villa’s langs het
zandpad dat toen Schoenmakersteegje of
Schoenlapperspaadje heette. In 1879 kreeg
het pad de naam Boomberglaan op voorstel
van A. Perk, omdat de eerdere namen geen
recht deden aan het aanzien dat de weg
inmiddels had verkregen. Grote villa’s
werden gebouwd door de bankier J. van der
Linden in 1836 (Lindenheuvel), welke de
Indische planter Christiaan van Lennep
rond 1880 liet vervangen door een kleinere
villa (later De Unie) en woonhuizen en door
de bankier Blijdenstein (Vogelenzang).
Blijdenstein liet in een hoek van zijn
buitenplaats, tussen de latere Jonkerweg en
de Van der Lindenlaan een collectie
coniferen planten en legde daarmee de basis
voor het pinetum Blijdenstein.
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Andere grote buitenplaatsen in het gebied
ware Hoge Dreuvik (1880) en Corvin (1893).
Tegen de westelijke helling van de Boom
berg werd in 1879 door de Park- en Bouw
maatschappij ’Hilversum’ een ruim villapark
met schone wandelingen aangelegd. Initia
tiefnemer was de heer Bouricius die de in
1878 gebouwde villa Palaboean bewoonde.
Ten zeerste moet hier de practische zin van
den ontwerper geprezen worden, die een
groote verscheidenheid van boomen en
planten aanwendde om het schoon te
verhogen. Groen is mooi, zeer mooi. Maar
altijd dezelfde boomsoorten: iepen en linden
enz. wordt vervelend. Dit moest wat meer in
het oog gehouden wordend In datzelfde jaar
werden de wegen kosteloos aan de gemeente
overgedragen onder de voorwaarde dat zij
werden verhard als zes gebouwen werden
bewoond. In 1883 kreeg de verbindingsweg
tussen het park en de Boomberg de naam
Bergweg. Het park kreeg de naam Susannapark. Op 5 januari 1954 verviel deze naam.
De ontwikkeling van de bebouwing kwam
langzaam op gang. De villabewoners kozen
niet meteen voor een wat afgelegen villa
park.

Lang werden rijwegen geweerd, want
Boomberg was een van de zeldzame
landelijke wandelingen in de nabijheid van
de kom van de gemeente en de enige plaats
waar de kinderen met hunne bonnes vrij en
zonder gevaar kunnen verblijven.4) Nu is de
Albertus Perkstraat de belangrijkste
verkeersader in het gebied.
De Schuttersweg heeft een vrij open
karakter. F.E. Blaauw, de eigenaar van de
buitenplaats ’Gooilust’, wilde niet dat er
bomen werden geplaatst langs deze weg, die
in 1907 na zes jaar overleg werd aangelegd,
behalve bij de school om deze te dekken.
De bomen zouden het uitzicht belemmeren
en het zonnige en vrolijke karakter van de
heide verloren doen gaan. Een open stuk
weg zou een welkome afwisseling zijn
temidden van wegen met bomen.
Het villapark 'De Trompenberg’ loopt ver
door in noordoostelijke richting tot aan de
Doodweg.
Het villapark 'De Trompenberg’ is niet als
geheel ontworpen en aangelegd. Het is
ontstaan rond het herstellingsoord ’De
Trompenberg’ (1875) op de terreinen in
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eigendom van de Naamlooze Vennootschap
Herstellingsoord 'De Trompenberg’ in de
periode 1875-1901. De wegenaanleg is
geïnspireerd op de Engelse landschapsstijl.
Wegen in gebogen lijnen en met domine
rende beplanting zorgden voor een roman
tisch karakter. Van de hoogteverschillen
werd gebruik gemaakt om het effect van
verrassing en afwisseling te versterken. Bij
de verkoop van de terreinen sinds 1875
werden door de vennootschap aan de kopers
condities opgelegd die tot doel hadden een
schone en hygiënische bebouwing te
bevorderen. De directeuren controleerden
de plannen en er werden geen functies
toegestaan die onrust of hinder konden
veroorzaken.
fn 1880 werd het herstellingsoord voor
vrouwen en meisjes ’Heideheuvel’ gesticht
door de vereniging ’Het Witte Kruis’, in
1875 opgericht op initiatief van de artsen dr.
J. Penn in samenwerking met dr. J.F. van
Hengel.
In het noordelijke deel hebben oorspronke
lijk maar enkele grote villa’s gestaan op zeer
ruime kavels (zoals Witte Kruislaan 6 en
Van Hengellaan 2). Langs de ’s-Gravelandseweg lag het landgoed Wisseloord.
Omstreeks 1900 en later begon de verkave
ling van enkele grote terreinen. In het
zuidelijke deel vormen de villa’s meer een
eenheid, omdat zij dichter op elkaar zijn
gebouwd op kleinere kavels langs wegen die
een minder zware beplanting gekregen
hebben.
In 1880 werd de gemeente gevraagd mee te
werken aan de uitbreiding van het villapark
door op haar kosten wegen aan te leggen. De
vennootschap vond dat zij al zoveel voor de
gemeente en haar inwoners had gedaan dat
de gemeente een krachtige medewerking
eigenlijk niet meer kon weigeren. In 1893
werd op het hoogste punt van de Trompen
berg de watertoren gebouwd. In 1894 en
1898 werden de wegen aan de gemeente
overgedragen en kregen zij hun naam. In
1901 werden de Bothalaan en de Steynlaan
door de Bouwmaatschappij ’Kannesheuvel’
aangelegd.
De invulling van het gebied rond de Trom
penberg was nu voltooid en het villapark kon

tot nadere ontwikkeling komen. Hoewel het
romantische karakter van de wegen met de
villabebouwing afstekend tegen het groen
enerzijds werd geprezen, bleef de conditie
van de wegen tot in de jaren dertig slecht en
zij werden anderzijds ervaren als smal,
hellend en bochtig.
De verkeersader Godelindeweg/Krugerweg
splitst het gebied in twee delen. Het villa
wijkachtige karakter van het zuidelijke deel
is inmiddels grotendeels verloren gegaan
door de bouw van de nieuwe VARA-studio
en het in aanbouw zijnde Gravenstaete
Office Park aan de ’s-Gravelandseweg. De
voorgenomen bebouwing van het Herten
kamp, die een scheiding vormt tussen het
NOS-terrein en het park, zal ook invloed
hebben op de beleving van dit gebied.
Passerend het grote kruispunt waar de villa
’Quatre Bras’ in 1955 werd vervangen door
appartementen van Dudok, komt men in het
bosrijke gebied waar drie villaparken
werden aangelegd.
Het Nimrodpark (1899-1902) werd geprojec
teerd op akkerland, bouwland en een
weiland. Het plan werd ontworpen door de
tuinarchitecten Smits en Schultz uit Naarden
en Haarlem in opdracht van de Maatschappij
tot exploitatie van het Nimrodpark. De
wegenaanleg is een voorbeeld van de op de
Engelse landschapsstijl geïnspireerde
combinatie van rechte en gebogen lijnen.
Het moest zowel een villapark als een
wandelpark worden. In het Nimrodpark
werd hoge prioriteit gegeven aan het vrije
uitzicht over de plantsoenen en door de
lanen. Het park heeft dan ook het grootste
aantal zichtassen en beeldbepalende
panden. In het zuiden en het westen is het
merendeel van de villa’s vóór 1910 gebouwd.
Het Kannesheuvelpark (1902-1903) werd
geprojecteerd op de gronden behorende bij
de landgoederen ’Quatre Bras’ en ’Wis
seloord’ en op bosland. De wegen werden in
gebogen lijnen aangelegd. Van zichtassen is
in dit park nauwelijks sprake. De bebouwing
is na 1910 tot werkelijke ontwikkeling
gekomen. Daarom staan hier voornamelijk
buitenwoonhuizen langs de lanen met een
breed profiel en vrijwel onverharde bermen.
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Nimrodpark

Het Diergaardepark (1904-1907) werd
geometrisch ontworpen, radialen vanuit een
middenplantsoen, zonder rekening te
houden met de bestaande structuur. Het
ontwerp werd door H. Copijn & zoon uit
Groenekan gemaakt in opdracht van F.E.
Blaauw, de eigenaar van de buitenplaats
'Gooilust’. Het park werd voor slechts
zestien villa’s ontworpen. Het ruime
lichteffect werd gebaseerd op een open
rondpoint en een vrij uitzicht naar de
terreinen aan de zuidzijde. Het park zou
door de onregelmatige en summiere
beplanting een open karakter hebben.
Blaauw zocht zelfde beplanting uit (beuken,
acacia’s, platanen, hemelbomen, eiken,
catalpa’s), wat de gemeente wat te vrijelijk
vond, omdat niet alle soorten geschikt waren
als laanbomen. Blaauw was er echter van
overtuigd hierdoor voor Hilversum een
aangename afwisseling te scheppen. De
wegen kregen de namen van de dieren uit

het park van Blaauw. Ook het park heeft in
de loop van de tijd een ander karakter
gekregen. De woningen tonen in hun
ontwerp vaak een grotere behoefte aan
privacy cn de beplanting heeft zich verdicht.
Het Comeniuscollege heeft door zijn maat
en functie grote invloed op het karakter van
het park.
De zuidelijke villaparken

Langs de Soestdijkerstraatweg bleef zich
lang lintbebouwing ontwikkelen. Omstreeks
1895 begon men met de inrichting van de
gronden langs het gedeelte van de weg over
het spoor. Uiteindelijk zijn er twee parken
tot stand gekomen: het Alexanderpark en
het Heideveldpark. Aan de Utrechtseweg
werd in 1914 het park ’t Hoogt van 't Kruis
aangelegd.
Het Alexanderpark werd in 1898 door een
particulier, de heer Heinsius uit Utrecht,
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aangelegd. In opzet doet het wel denken aan
het Ministerpark en het Heideveldpark.
Twee, wat gedwongen kronkelende wegen
werden aangelegd (Alexanderlaan en
Waldecklaan) waarlangs tweeënveertig
terreinen voor woonhuizen. Van een wijds
park was geen sprake bij deze intensieve
verkaveling. De verkoop van de terreinen
ging ook niet zo snel, omdat de spoorlijn zo
dichtbij lag. Uiteindelijk werden er vooral
grote middenstandswoningen, merendeels
van het type twee onder een kap, gebouwd.
Het Heideveldpark werd in 1903 aangelegd
door de Naamloze Vennootschap Hilversumse Exploitatiemaatschappij van Onroe
rende Goederen op een bosland achter de
buitenplaats Heideveld.
Op het terrein bleven staan de chalet
Heideveld (Soestdijkerstraatweg 88) met
een tuinmanswoning (Surinamelaan 5, rond
1880) en de tol die in 1900 tot voorbij
Heideveld was geplaatst (afgebroken in
1931). In beginsel werden alleen de eerste
delen van de Curagaolaan en de Suriname
laan met de dwarsweg Arubalaan aangelegd.
In 1918 werden de beide uiteinden van de
Curagaolaan en de Surinamelaan met een
ontsluiting aan de toenmalige Lage Vuursche Weg (in 1974 Bonairelaan genoemd)
aangeboden aan de gemeente.
De villa’s Curagaolaan 6 en de Surinamelaan
15, gebouwd vóór 1910, laten nog iets van de
grandeur zien waarmee een villapark
oorspronkelijk werd ingericht. Omdat de
ontwikkeling van de bebouwing pas vanaf
1920 op gang kwam, wordt het park geken
merkt door kleinere woonhuizen die meer
uit de natuurlijke omgeving gegroeid lijken
te zijn. Toen men rond 1928 de terreinen aan
de oostzijde wilde ontwikkelen was de
gemeente er niet van gecharmeerd dat nog
meer bosgrond ten offer zou vallen aan de
bouw van villa’s.
Het park staat aardig vol. De veranderingen
die zich in de loop van de tijd hebben
voorgedaan en de grootschalige ontwikke
lingen in de directe omgeving hebben
invloed op de inrichting en de beleving van
het park (afsluiten van de Curagaolaan
(oorspronkelijke toegang tot het park) en de
Arubalaan, geluidsoverlast, kantoren KNP).

In 1913 diende de Centrale Exploitatiemaat
schappij te Amsterdam plannen in, ontwor
pen door de tuinarchitect D.F. Tersteeg, om
de terreinen van 't Hoogt van ’t Kruis als
villapark te exploiteren.
Het plan week af van het uitbreidingsplan
van de gemeente. De maatschappij had de
wegen zó laten ontwerpen dat de sterkste
hellingen voorkwamen op de hoofdwegen
(vanaf de Utrechtseweg rijzen de terreinen
sterk tot de Eikbosserweg). De Holle weg,
die het gebied diagonaal doorkruist, zou een
fraaie wandeling blijven naar de heide,
waarbij de begroeide en beboste hellingen
en bermen zouden blijven bestaan. Omdat
de Utrechtseweg smal was, waren de
uitmondingen van de wegen breed en royaal
geprojecteerd. Bij het ontwerp was ernaar
gestreefd zoveel mogelijk het natuurschoon
te behouden en bij te dragen dat dit wegen
complex een van de fraaie villawijken van
Hilversum kon worden. Men dacht ook aan
een enorm plantsoen met een of ander
gebouwtje voor publieke dienst als scheiding
tussen de aangesloten bebouwing van de
straten in het noordwesten en de voorname
villabebouwing in de omgeving van de
Utrechtseweg en het park. De drie
bestaande rijen beuken langs de later te
noemen Beukenlaan zouden blijven staan.
In 1914 werd een aangepaste schets inge
diend naar aanleiding van de opmerkingen
van de gemeentearchitect P. Andriessen.
Als het plan zo wordt uitgevoerd, zullen
schone uitzichten die men thans van de heuvel
heeft, voorgoed zijn verdwenen, evenals
zulks op de Trompenberg en de Boomberg,
althans grootendeels, heeft plaatsgevonden.
Een tweede bezwaar is dat de kleine plant
soenen niet zijn wat men in een uitgestrekt
villapark mag verwachten, namelijk een
hoofdpunt dat de indruk van eindeloze lanen
wegneemt (in het plan komt een weg van 500
meter voor zonder enige afwisseling). Het
Nimrodpark is een goed voorbeeld van
afwisseling. Ten derde is er een rioleringsplan
nodig, ten vierde moet de Utrechtse Straatweg
worden verbreed.S) De oplossingen die
Andriessen gaf, waren: op het hoogste
gedeelte een plein of.plantsoen ontworpen
als centrum van het park. Vandaaruit vrij
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brede wegen, zodat het uitzicht behouden
blijft bij begroeiing en bebouwing (bijvoor
beeld naar Hoorneboeg, Diependaal,
St. Vitus, Loosdrechtse plassen en de
Zwaluwenberg); op zekere afstand van het
centrum rondom een ringweg ontwerpen
voor het doorgaande drukke verkeer. Een
zo groot plantsoen (5 ha) ter afscheiding van
woning- en villabuurt was niet nodig in de
buurt van een villapark waar zoveel gelegen
heid tot wandelen was.
In 1918 schreef de maatschappij aan de
gemeente: Wij kunnen u de verzekering
geven dat het ons streven zal zijn om door een
oordeelkundige exploitatie dit mooie terrein
te maken een sieraad uwe gemeente,6)
Op 8 oktober 1918 werden namen aan de
wegen gegeven, ontleend aan de plaatselijke
beplanting. Het zuidelijke plein werd
Bosplein genoemd, het noordelijke
’t Hoogt. De bebouwing wordt met name
gekenmerkt door buitenwoonhuizen die
naar de Utrechtseweg toe groter van
formaat worden.

NOTEN
1) BriefD.F. Tersteegaan B&W, 12maart 1914.
Arch. gem. bestuur Hilversum. Dossier:
1.77.7.83: Plantsoen Peerlkamplaan-Boomberglaan 1912-1917. Streekarchief voor het
Gooi en de Vechtstreek. SAGV.
2) 28-11-1831. Arch. gem. bestuur Hilversum,
inv.nr. 55 SAGV.
3) Arch. gem. bestuur Hilversum, dossier
1.811.111 Susannapark, 1879. SAGV.
4) Over doortrekken Bergweg over kruin
Boomberg 1882-1883 (verzoek J. Perk en K.J.
Perk). Arch. gem. bestuur Hilversum.
Dossier: 1.811.111. SAGV.
5) Reactie P. Andriessen op plan 13-8-1913.
Arch. gem. bestuur Hilversum. Dossier:
1.811.111 (’t Hoogt van ’t Kruis) 1913-1921.
SAGV.
6) Brief Centrale Exploitatiemaatschappij 1918.
Arch. gem. bestuur Hilversum. Dossier:
1.811.111 (’t Hoogt van ’t Kruis) 1913-1921.
SAGV.
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De plantsoenen van Hilversum
J.J.D. Lens
Als wij spreken over de plantsoenen van
Hilversum, dan denken we daarbij aan de
groenaanleg, zoals die was; grofweg, in de
jaren tussen 1930 en 1980. De jaren, dat het
stadsaanzien zijn grootste bloei kende.
Nadat in de oorlogstijd 1940-’45 veel was
vernield aan de beplantingen en het straatbomenbestand, is direct na de oorlog de
heropbouw hiervan ter hand genomen.
De vormgeving en de structuur van de
plantsoenen had echter reeds vóór de oorlog
plaatsgevonden door de stedebouwkundige
uitgangspunten van architect Dudok die,
vanuit het centrum gerekend, 'het dorp'
wilde openen voor de natuur van de om
liggende bossen en heidevelden. Op de
stadsplattegrond is duidelijk te herkennen,
dat in de uitbreidingen een aantal lanen en
straten, met name in noord, oost en zuid,
zich verbreedt, plantsoen in het midden, om
de omgevende groene ruimte als het ware
naar binnen te laten komen.
In de rest van de stad. daar, waar de straten
ouder en smaller waren, moesten bomen de
wandelaar en de zich naar zijn werk en/of
school begevende inwoner begeleiden.
Groot groen, wijkparken etc. waren toen
nog niet nodig, want dat was op loopafstand
aanwezig.
Veel kleine hoekjes, welke overbleven in het
stratenplan of onlogisch lagen voor de
uitgifte van vóór- of achtertuin, werden
'plantsoen’ ter verfraaiing van de stad.
Hierin, alsmede in de veelvoud van soorten
straatbomen, kon plantsoenmeester Meyer
zich uitleven.
Dendroloog (als hij was) en tevens lief
hebber van zaaibloemen, maakte hij
Hilversum tot één van de groenste en
bloemrijkste plaatsen van Nederland:
Tuinstad Hilversum'. De bestuurders
waren er trots op en de burgers woonden er
graag.
Na de pensionering van zowel Dudok als

Meyer, is deze opvatting door hun respectie
velijke opvolgers nog vele jaren voortgezet.
De aanleg

Hoewel Hilversum reeds vóór de oorlog een
belangrijke plaats innam vanwege zijn
plantsoenen met bloeiende perkplanten,
werd pas in 1955 overgegaan tot de instelling
van een eigen ontwerpafdeling. Hier werd
alles ontworpen en op tekening gezet,
werden de beplantingsplannen gemaakt
alsmede ook de technische voorbereiding
voor de uitvoering.
Van vóór die tijd stamden slechts twee
tekeningen en wel van de groenaanleg rond
het Raadhuis en de Laapersvijver; beiden
afkomstig van de bouwkundige afdeling van
Publieke Werken.
De aanleg van het groen zelf had, met een
ondergrond van puur zand, nogal wat voeten
in de aarde. Tot in de jaren '65 werden alle
plantsoenen en trottoirs waarin bomen
zouden komen, met de hand gespit tot een
diepte van 1 meter. Werden op die diepte
dan nogoerlagen aangetroffen, dan moesten
deze nog gebroken worden. Nadien
gebeurde dat mechanisch. Onder de aan te
leggen gazons werd een laag zogenaamd
dikke bagger van rioolwaterzuivering oost
aangebracht en doorgespit met de bovenste
zandlaag. In de te beplanten oppervlakten
werd een 10 cm dikke laag bladcompost
aangebracht en doorgespit. Tevens werden
in elk plantsoen sproeikranen aangebracht.
Vele kilometers sproeileiding van lood,
respectievelijk tyleen zijn nog altijd aan
wezig.
Duizenden bomen werden klein gekocht en
op de boomkwekerij opgekweekt tot goede
straatbomen. Op de bloemkwekerij werden
alle voorjaars- en zomerbloemen gezaaid en
bloeiend afgeleverd. Rond 1975 waren dat
er zo'n 400.000 jaarlijks.
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bloemperken en borders naar eigen idee en
kleurinzicht met de gelijkelijk over de
wijken verdeelde bloemplanten.

Het onderhoud

Een met veel liefde en kundig handwerk
aangelegde groenvoorziening verdient het
om goed te worden onderhouden.
Dat gebeurde dan ook. Elk jaar werd de
bladcomposthoop (blad, door de reiniging
uit de straten geveegd en naar de boom
kwekerij gebracht), zo'n 2.000 m3, 's winters
uitgereden en in de bloem- en heesterbeplantingen ondergespit.
Veel inwoners van Hilversum zullen zich
ook nog de penetrante geur in de stad
herinneren als vóór het winterweer alle
gazons werden ondergespoten met een laag
vloeibagger, welke na het doorvriezen
verschillende malen werd doorgeharkt en
aldus voor een behoorlijke stikstofbemesting
zorgde. De gazons waren er dan ook naar en
konden wedijveren met de beroemde
Engelse lawns. Men is eindjaren zeventig
met beide manieren van bemesten gestopt.
Met de bladhoop uit bezuiniging, omdat het
vervoer te duur werd, en met de bagger
vanwege de snel teruglopende kwaliteit,
waardoor er meer schade aangericht werd
dan het voordeel bracht.
Bij een droogte van enige dagen werden de
sproeiers tevoorschijn gehaald en werden
alle gazons en bloemperken minstens twee
maal per week gesproeid. Bij toerbeurt
begon een aantal tuinlieden daarmee reeds
's morgens om 5 uur daar de slangen nogal
eens over de rijweg gelegd moesten worden
en er dan minder verkeer was.
De tuinen bij scholen kregen bij het onder
houd nog de meeste aandacht. Elke school
had minstens één plantsoen met fraaie
borders of bloemperken. Kinderen vroeg
met de natuur leren omgaan heette dat.
Er werd dan ook praktisch niets vernield.
Honden werden natuurlijk niet in het
plantsoen uitgelaten.
De 27 onderhoudswijken, waarin de stad
was verdeeld, werden elk bemand met één
meewerkend voorman en enige tuinlieden,
afhankelijk van de omvang en bewerkelijk
heid van de wijk.
Motormaaien gebeurde centraal één maal
per week. De tuinlieden maaiden met de
handmachine de randen en moeilijke
hoekjes, beplantten en verzorgden de

De bloeitijd en uitbreidingen

Wie herinnert zich de zomerdagen in
augustus, dat de stad verlicht was?
Deze gebeurtenis is enige malen herhaald.
In de gehele stad werden volgens een
wandelroute van ongeveer anderhalf uur
bomen, borders, bloemperken en heestergroepen verlicht met witte en gekleurde
lampen en schijnwerpers. Zo'n feest duurde
een week en er trokken tienduizenden
mensen, die van heide en verre kwamen. .in
de avonduren langs de route.
Raadhuis, Laapersvijver, Eemnesserweg,
Joh. Geradtsweg, de scholen en de Pieter de
Hooghlaan waren hoogtepunten.
Er sneuvelde wel eens een minder goed
ingegraven kabel door een [naaimachine en
de verlichtingsornamenten waren overdag
wat minder fraai, voor één week kon dat.
De rest van de zomer was de stad overdag
weer mooi. Normaal was het dat twee tot
drie maal per week ('t is bijna niet te
geloven) touringcars met buitenlanders,
personeelsuitstapjes, tuinlieden uit andere
steden, scholen enzovoort rondreden via de
mooiste plantsoenen en lanen, waarbij een
meerijdende opzichter allerlei wetens
waardigheden over aanleg en onderhoud
vertelde. Een gouden tijd voor tuin
vakmensen.
De grootste uitbreidingen hebben plaats
gevonden tussen ongeveer 1955 en 1980.
De te onderhouden oppervlakte aan
plantsoenen steeg in die jaren van 40 naar
200 ha. Ook werd de begraafplaats Zuiderhof in eigen beheer aangelegd en er werden
door de gehele stad speelhoeken gemaakt.
In de 300 ha. bossen werd uitsluitend
's winters gewerkt. Bovendien werd de
afdeling plantsoenen na omstreeks 1965
belast met de aanleg en het onderhoud van
de nieuwe sportcomplexen buiten het
sportpark aan de Soestdijkerstraatweg.
Totaal vijftig velden voor voet- en korfbal
met speelweiden en veel groen. Deze
moesten als recreatieparken dienen.
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Grazende paarden op de Neuweg hoek Bosdrift

Vader voetballen, moeder en kinderen in
het groen.
Deze gedachtengang is overigens nooit
verwezenlijkt en alweer lang verlaten
vanwege de kosten.
De terugval

Reeds in 1973 moest voor het eerst bezuinigd
worden op onderhoud. Onderhoud vermin
deren zonder structurele wijzigingen aan te
brengen kan gewoon niet. De eerste
wijzigingen bestonden dan ook uit schaal
vergroting. Kleine bloemeenheden oprui
men. Kleine plantsoenen vereenvoudigen
tot één gehele beplanting casu quo één
gazon. Minder maaien; andere en grotere
machines; minder bloemperken. Dit alles in
steeds overtreffende trap tot op heden.
De tijd werkte uiteraard ook mee aan de
teloorgang. Er ontstonden allerlei kreten,
zoals:
Niet in het plantsoen lopen? Waarom niet?
Honden niet op straat poepen? Dan maar in
het plantsoen!

Het hoeft niet meer zo mooi!
Minder tuinlieden; meer onkruid en vuil.
Chemisch bestrijden? Niet milieuvriende
lijk. Mag niet!
Ondertussen gaat de boomkwekerij weg; de
bloemkwekerij weg; geen onderhoud aan
heesters; niet meer sproeien, ’s zomers alles
verbrand en geel. Alleen groeit er nog groen
op de voetpaden en rond de bomen. Help!!
1992 Hilversum groener, schoner!
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60 Jaar Goois Natuurreservaat
J.P. Vlaanderen
Ontstaansgeschiedenis

Voor het Goois Natuurreservaat is 1992 een
feestelijk jaar. Zestig jaar geleden, op
11 november 1932, werd de stichting
opgericht.

van de natuurbeschermers voor het Gooi
toen al aanwezig en kon een alternatief
worden ontwikkeld. Aan de reddings
operatie voor het Gooi is voor altijd de naam
verbonden van de toenmalige voorzitter van
de Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten, mr. P.G. van Tienhoven.
Deze voerde reeds in 1914 overleg met de
toenmalige Commissaris der Koningin in
Noord-Holland, mr. Van Leeuwen, en de
toenmalige Bussumse burgemeester mr.
s’Jacob, over de wijze waarop in het Gooi
nog aanwezige natuurgebieden zouden
kunnen worden veilig gesteld. Dat overleg
leidde toen niet direct tot resultaat, maar dat
die veiligstelling hoog nodig was, bleek uit
de in 1922 gelanceerde plannen voor de
aanleg van elektrische tramlijnen door het
Gooi en de in 1923 gepubliceerde plannen
van de zijde van de gemeente Amsterdam
om een tuinstad te bouwen midden op de
Wester- en Bussummerheide.

Tot het begin van de vorige eeuw was de
Staat der Nederlanden eigenaar van de
gronden die nu, voor een groot gedeelte,
behoren aan het Goois Natuurreservaat.
De Erfgooiers die een belangrijke rol
hebben gespeeld in de ontwikkeling van het
Gooi, hadden de collectieve gebruiksrechten
op de heiden en weiden. Aan de uit die
situatie voortvloeiende onenigheden kwam
in 1836 een einde door de verdeling van de
gronden tussen de Staat en de Erfgooiers.
Aan de Erfgooiers werden toen 3678 ha
bossen, heiden en weiden toegewezen,
terwijl de Staat ruim 1700 ha in volledig
eigendom kreeg.
Door die verdeling tussen de Staat en de
Erfgooiers was voor wat betreft de verhou
ding tussen beiden duidelijkheid verkregen,
maar over de rechten van de Erfgooiers
bleven nog heel wat onduidelijkheden
bestaan. Eén en ander leidde er toe dat in
1912 een regeling door de wetgever tot stand
werd gebracht, de zogenaamde Erfgooierswet, waarbij het eigendom van de heiden en
weiden (in die tijd ongeveer 3260 ha) werd
toegekend aan een bij wet ingestelde
’Vereniging Stad en Lande van Gooiland’.
Bij de totstandkoming van deze wet was
bepaald dat de eerste vijftien jaar geen
wijzigingen mochten worden aangebracht.
Toen die periode eindigde moest worden
gevreesd dat de aandrang om een belangrijk
deel van het bezit te gelde te maken ten
behoeve van bouwterreinen zeer sterk zou
toenemen. Gelukkig was de belangstelling

Inhakend op de discussie die in 1927 (vijftien
jaar later) over de toekomst van Stad en
Lande binnen die organisatie ontstond,
werd opnieuw een poging gedaan om het in
bezit van Stad en Lande zijnde natuurschoon
door aankoop veilig te stellen.
Deze actie was als het ware een co-produktie
van mr. Van
Tienhoven en de toenmalige Commissaris
der Koningin, jhr. mr. dr. A. Röell. Er werd
een akkoord bereikt waarbij werd besloten
dat een Stichting Gooisch Natuurreservaat
in het leven zou worden geroepen in een
samenwerkingsverband tussen de provincie
Noord-Holland en de gemeenten Amster
dam, Blaricum, Bussurn. Hilversum.
Huizen, Laren en Naarden. Provinciale
Staten keurden dit accoord op 18 december
1930 goed. De medewerking van de wet154

gever door wijziging van de Erfgooierswet
werd door wetswijziging op 26 mei 1932
verkregen. Deze wijziging maakte verkoop
van een gedeelte van het bezit van Stad en
Lande met een uitkering voor éénmaal aan
alle deelgerechtigden in het Gooi mogelijk.
Dr. A.C.J. de Vrankrijker vermeldt in zijn
in 1957 verschenen boekje over het Goois
Natuurreservaat, dat in het vooruitzicht van
het te ontvangen geld zich vele ’slapende
Erfgooiers’ voor het lidmaatschap meldden.
Toen eindelijk de uitbetaling plaats kon
vinden bedroeg het ledental 2973 tegen 2122
in 1930. Ieder lid ontving circa ƒ 566,-, voor
die tijd (in het midden van de ernstigste
depressie van de jaren dertig) een aanzienlijk
bedrag. En zo kon dan in dat zelfde jaar de
Stichting Gooisch Natuurreservaat worden
opgericht, waarvan de akte op 11 november
1932 in Amsterdam werd verleden.
Na de oprichting van de Stichting Gooisch
Natuurreservaat werd op 31 januari 1933 van
’Stad en Lande van Gooiland' 1524 ha bos en
heide in eigendom overgenomen en kort
daarop, in april 1933 verwierf de stichting
van particulieren nog het boscomplex
’Bikbergen’ circa 104 ha groot. Ook hiervoor
moest meer dan elders in het land, diep in de
buidel getast worden. Voor een bedrag van
in totaal bijna ƒ 3.000.000.- was een reser
vaat verkregen van 1628 ha.
De bijdragen van de provincie, de gemeente
Amsterdam en de zes Gooise gemeenten in
deze aankoopkosten bedroegen respectieve
lijk ƒ 500.000 -, ƒ 1.500.000 - en
ƒ 1.000.000,-.
Het totale terreinbezit, in 1933 dus gestart
met een oppervlakte van 1628 ha, is inmid
dels gegroeid tot circa 2500 ha.
Er is in de jaren na de laatste oorlog veel
bijgekocht, maar er is helaas ook nogal wat
grond verloren gegaan, met name door
verbetering van de A 1 en de aanleg van de
A 27. Circa 66 ha ten westen van het
Hilversums Wasmeer en circa 15 ha bij de
’Witte Bergen’ heeft het Goois Natuurreser
vaat moeten verkopen voor de aanleg van de
A 27.
De thans in bezit zijnde 2500 ha bestaan uit

KAAPT VAN HET
GOOHE/EPVAAT.
— - '- 't n j d\ v ai v evfep

mEUV lOOfDIEClir-

■ i B E B O U W IN G .
BH G O O I - DEfECVAAT
— HOOFDWEGEN.

6

deVUUWCHE^

V I V

fC IlA A L

/
O 500 OOP

7X0

3COO

iOCO

5QOOMj

’Kaart van het Gooi-reservaat’
bij de oprichting in 1932

circa 1400 ha bosterrein, circa 650 ha
heideterrein, circa 200 ha ander natuur
terrein (heidevennen, zandverstuivingen en
dergelijke) 90 ha landbouwgronden, 40 ha
kampeerterrein en dagrecreatieterreinen en
95 ha terreinen met overige bestemming.
Van het bezit van 2500 ha zijn 2354 ha voor
het publiek vrij toegankelijk. Het Hilver
sums Wasmeer en omstreken en het Laarder
Wasmeercomplex zijn ingerasterd wegens
natuurwetenschappelijke betekenis. Onder
begeleiding van natuurgidsen van het
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
en op aanvraag kan men deze terreinen
bezichtigen.
De vermelding van de omvang van het bezit
en de uitsplitsing over de verschillende
categorieën geeft op zichzelf al aan dat het
beheer van dit sterk gedifferentieerde
geheel, gelegen tussen stedelijke gebieden
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en in de onmiddellijke omgeving van de
hoofdstad, grote problemen met zich
brengt. Uitgangspunt is daarbij nog steeds
de doelstelling van de stichting, zoals die in
de statuten is geformuleerd in twee artike
len:
a. De instandhouding van het natuurschoon
in het Gooi door de verkrijging van
aldaar gelegen terreinen, teneinde deze
ten eeuwigen dage ongeschonden als
natuurreservaat te behouden;
en
b. aan het publiek door vrije toegang tot die
terreinen onder eventueel te stellen
bepalingen, het genot van dat natuur
schoon te verzekeren.
Beheersplan

Om tot een meer weloverwogen beheer van
het terreinbezit te komen werd in het
midden van de jaren zestig een eerste
beheersplan voor de terreinen van het Goois
Natuurreservaat voor de periode 1966 tot
1976 vervaardigd. In 1976 werd in het kader
van nieuwere inzichten over beheersplannen
zoals deze bij het Staatsbosbeheer ontwik
keld waren, een Lange Termijnplan opge
steld, dat in beginsel voor zeer geruime tijd
zou gelden. Voorbereid is op basis van het
Lange Termijnplan een Middellange
Termijnplan. Omdat eind 1981 bekend werd
gemaakt dat ten behoeve van de toepassing
van de bijdrageregelingen voor bosbezit en
natuurbezit prijs werd gesteld op beheers
plannen met een looptijd van vijf jaar, werd
overgegaan tot de opstelling van een
Beheersnota Goois Natuurreservaat voor de
jaren 1984 tot 1989. Bij het samenstellen van
deze nota door ir. H. Veenendaal, rent
meester van het Noordhollands Duinreser
vaat en de Stichting Het Nationaal Park De
Kennemerduinen en ing. J.Ph. Dhont,
toenmalig rentmeester van het Goois
Natuurreservaat is naast de inbreng van de
participanten, de inbreng van diverse
natuurbeschermingsinstanties, milieu
groeperingen, enz. van waardevol belang
geweest.

Natuurbeschermingswet

In deze periode speelde eveneens de
voorbereiding door de directie Natuur,
Milieu en Faunabeheer van het Ministerie
van Landbouw en Visserij om zes gebieden
in het Gooi als beschermd natuurmonument
aan te wijzen in het kader van dc natuur
beschermingswet. De gebieden die in het
Gooi in de eerste fase aangemerkt werden
als Beschermd Natuurmonument zijn:
Gooise Noordflank (Naarder Eng), Limitische heide, Tafelberg- en Blaricummerheide, Bussummer- en Westerheide,
Zuiderheide / Laardcr Wasmeer en Hilversums Wasmeer. Twee jaar later in 1989 zijn
daar in de tweede fase de gebieden Nieuw
Bussummerheide / Vliegheide, Postiljonheide, voormalig kampeerterrein ’De
Heidebloem’ (onderdeel van de Zuider
heide), Laapersheide en de Fransche
Kampheide aan toegevoegd. In totaal is nu
circa 1190 ha onder de invloedssfeer van de
Natuurbeschermingswet komen te vallen.
Door het verkrijgen van deze status partici
peert in feite ook het Rijk, door een
jaarlijkse bijdrage van circa 100.000 gulden,
in het Goois Natuurreservaat.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat de
bijdrage alleen geldt voor werkzaamheden
die de natuurwetenschappelijke waarde van
het betreffende terrein verhogen. Dus niet
voor de normale onderhoudswerkzaam
heden, maar uitsluitend voor werk dat de
zogenaamde meerwaarde bevordert.
Dit kan echter nauwelijks als een beperking
gezien worden. Immers in het nu vigerende
beheersplan 1989-1994, waarin een lange
termijnvisie is opgenomen, wordt naast het
min of meer statische ’instandhouden’
duidelijk gesproken over het meer dyna
mische 'ontwikkelen’ en ’bevorderen’ van
levensgemeenschappen met de daarin
voorkomende flora en fauna en het ’her
stellen’van geologische en geomorfologische
structuren.
Met de aanwijzing kon het gestegen exploi
tatietekort van de stichting door het weg
vallen van de rijksbijdrage op grond van de
'Beschikking natuurbijdrage' in 1984
enigszins worden gecompenseerd.
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Momenteel loopt de procedure om in een
derde fase de Hoorneboegse heide, Hoogt
van 't Kruis, Laapersveld-Zuid en Laapersbos (laatste twee liggend ten oosten van de
Utrechtseweg) te rangschikken onder de
Natuurbeschermingswet. Het rijk moet
hierover nog beslissen; de toezegging van
staatssecretaris Gabor tijdens de opening
van de schaapskooi op 14 november 1990
stemt het Goois Natuurreservaat echter nog
steeds hoopvol.
Kwaliteitsverbetering

Inmiddels zijn in de loop der jaren grote
delen van het onbebouwde Gooise buiten
gebied veilig gesteld. Het Goois Natuur
reservaat blijft daarnaast streven naar het in
eigendom verwerven van resterende natuur
gebieden in het Gooi. Er kan echter worden
gesteld dat aan het eerste artikel van de
doelstelling van de Stichting Gooisch
Natuurreservaat in hoge mate is voldaan.
Het accent is, als een logisch vervolg hierop,
komen te liggen op kwaliteitsverbetering.
Dit geldt niet alleen ten aanzien van de heide
maar ook zeer zeker ten aanzien van de
overige Gooise landschappen. Het in oude

glorie herstellen van de Naarder Eng is wat
dit betreft een goed voorbeeld.
Kosten

Het blijkt echter dat voor genoemde
kwaliteitsverbetering de kreet 'de kost gaat
voor de baat uit' maar al te zeer opgaat.
Ten dele zijn deze investeringen te dekken in
het kader van de Natuurbeschermingswet
zoals hiervoor al is aangegeven. Om sneller
en meer effect te sorteren moesten andere
bronnen worden aangeboord. Hierover in
het hoofdstuk Stichting Steun Goois
Natuurreservaat meer. De noodzaak te
zoeken naar een betere financiële situatie
werd al helemaal duidelijk toen de gemeente
Hilversum in augustus 1987 besloot 20% te
bezuinigen op haar bijdrage aan het Goois
Natuurreservaat. Hierdoor kwam de
stichting in een onmogelijke positie te
verkeren. Er waren bij de stichting al
vergaande bezuinigingen doorgevoerd.
Het verminderen van het aantal personeels
leden van 31 in 1984 naar 25 in 1987 (20 in
1990) illustreert dit wellicht het beste. Meer
bezuinigen zou zonder meer ten koste gaan
van de uitvoering van de in het beheersplan
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omschreven maatregelen. Zelfs het voort
bestaan van de stichting kwam hierdoor in
gevaar.
Tevens hield deze eenzijdige bezuiniging in
dat de verdeelsleutel, op basis waarvan men
als participant bijdraagt in het exploitatie
tekort, begon te wankelen. De onderling
overeengekomen verdeling was destijds
25% provincie, 25% Amsterdam en 50%
voor de zes gooise gemeenten voor de
periode 1985 t/m 1989. De stichting zette
noodgedwongen een Arob-procedure in
gang. De gemeenteraad van Hilversum
kwam daarop, in december 1987, terug op
zijn besluit en zag af van de bezuinigings
maatregel. Eind 1987 realiseerden alle
participanten zich, dat de stichting in feite al
jaren lang functioneerde als ware zij een
gemeenschappelijke regeling. De jaarlijkse
bijdragen van de participanten - gebaseerd
op een door hen goedgekeurd beheersplan zouden eigenlijk niet als subsidies gezien
moeten worden, maar als verplichte uit
gaven.
Gemeenschappelijke regeling

Vanwege het verplichtende karakter van de
bijdrage van de participanten, ging de
gedachte uit naar een gemeenschappelijke
regeling. De mogelijkheden hiertoe zouden
worden onderzocht.
Het eindresultaat van het onderzoek was
zodanig dat de participanten er verder van
afzagen om de totstandkoming van een
gemeenschappelijke regeling te bevorderen
en wel op grond van voornamelijk financiële
redenen.
De participanten besloten vervolgens een
herziening van de statuten voor de stichting
te bevorderen. Die herziening zou zodanig
moeten zijn dat de statuten - zoveel als
mogelijk is -zouden gaan lijken op het
statuut voor een gemeenschappelijke
regeling.
Een dergelijke herziening van de statuten is
op 3 juli 1991 inderdaad tot stand gekomen.
Steeds hebben de participanten zich gereali

seerd, dat in de herziene statuten géén
verplichting van de participanten kon
worden vastgelegd om gedurende een
bepaalde periode gezamenlijk - volgens een
overeengekomen verdeelsleutel - bij te
dragen in het jaarlijks exploitatietekort van
de stichting. Zoiets kan nu eenmaal niet
worden vastgelegd in de statuten voor een
privaatrechtelijke instelling.
Wel kon dit vastgelegd worden in een
overeenkomst met bindende financiële
verplichtingen voor de in de stichting
deelnemende overheden.
De belangrijkste punten die in de overeen
komst zijn vastgelegd, zijn:
1. De verdeelsleutel: Provincie 25%;
Amsterdam 10%; de zes gooise gemeen
ten gezamenlijk 65%;
2. De grootte van de gezamenlijke jaarlijkse
bijdrage van de participanten zal steeds
voor vijfjaarlijkse opeenvolgende
perioden worden vastgesteld en wel op
het gemiddeld geraamde exploitatie
tekort, te berekenen op basis van de
meerjarenraming. Kostenconsequenties
verbonden aan calamiteiten worden
hiervan buitengesloten.
3. De eerste vijfjaarlijkse periode zal
omvatten de boekjaren 1992 t/m 1996,
waarin de gezamenlijke jaarlijkse
bijdrage van de participanten op basis van
de meerjarenraming is vastgesteld op
ƒ 1.463.000 - (loon- en prijspeil 1991).
4. Géén van de participanten zal gehouden
zijn om in enigerlei jaar aan de dekking
van het nadelig saldo meer bij te dragen
dan haar aandeel volgens de verdeel
sleutel in het gemiddeld geraamde
exploitatietekort als hiervoor bedoeld
onder 2.
5. De kostenconsequenties van extreme
calamiteiten, waarmede de stichting
mocht worden geconfronteerd en die het
gevolg zijn van externe (niet te beïn
vloeden) oorzaken, dienen voor de
participanten bespreekbaar te blijven;
6. Niet eerder dan tien jaar na datum van de
overeenkomst kunnen de participanten
zich beraden over de vraag of, en zo ja, in
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hoeverre verandering in de verdeelsleutel
dient te worden gebracht.
Met de hiervoor genoemde overeenkomst in
samenhang met de herziene statuten is voor
de participanten een regeling tot stand
gekomen die enkele belangrijke voordelen
van een gemeenschappelijke regeling biedt
en tevens enkele aantrekkelijke kanten van
budgetfinanciering vertoont.
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Verdeelsleutel

De verdeelsleutel volgens welke het jaarlijks
exploitatietekort door de participanten
wordt gedragen, is 50 jaar ongewijzigd
gebleven. Na 1981 is de verdeelsleutel
driemaal gewijzigd.
Provincie
1932 t/m 1981
1982 t/m 1984
1985 t/m 1989
vanaf 1990

162/3%
25%
25%
25%

Amsterdam
50%
35%
25%

jjp S l

10%

Zes Gooise gemeenten
33 1/3%
40%
50%
65%
Tegen het einde van de jaren zeventig gaf
Amsterdam aan de overige participanten te
kennen, dat haar aandeel van 50% te hoog
werd geacht en dat het dan ook tijd werd om
een onderzoek te verrichten naar de
herkomst van de recreanten in het Gooi.
Tot het verrichten van een dergelijk onder
zoek werd besloten en in afwachting van de
uitslag van dat onderzoek werd met instem
ming van alle overige participanten de
Amsterdamse bijdrage met ingang van 1982
teruggebracht van 50% naar 35%.
Uit de 'Rapportage recreatie-onderzoek mei
1984' bleek het dagrecreatieve aandeel van
Amsterdam slechts circa 10% te bedragen.
Het was echter evident, dat Amsterdam in
die tijd nog steeds een flink belang had bij de

instandhouding van de kampeerterreinen
'De Fransche Kamp' en 'De Heidebloem'.
In overleg met de overige participanten
stelde Amsterdam haar bijdragepercentage
dan ook vast op 25.
De participanten besloten unaniem, dat de
nieuwe verdeelsleutel zou gelden voor een
periode van vijfjaren, namelijk de periode
1985 t/m 1989. Tegen het einde van die
periode zou dan worden bekeken of de
ontwikkelingen met betrekking tot het
seizoenkamperen aanleiding zouden geven
om de verdeelsleutel met ingang van 1990
nogmaals te herzien.
Al in 1985 en in de daarop volgende jaren
bleek, dat de exploitatie van de kampeer
terreinen steeds grotere moeilijkheden zou
opleveren. Van jaar tot jaar stijgende
verliezen stonden voor de deur. Met ingang
van 1987 werd de exploitatie van het
kampeerterrein ’De Heidebloem’ beëindigd.
Met ingang van 1989 werd de exploitatie van
het kampeerterrein 'De Fransche Kamp',
voor wat betreft het ’seizoenkamperen’,
geprivatiseerd.
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Deze ontwikkelingen hadden tot gevolg, dat
het in 1987 al duidelijk werd dat Amsterdam
met ingang van 1990 haar bijdragepercentage van 25 zou terugbrengen naar 10, te
weten het dagrecreatieve aandeel van
Amsterdam op basis van de resultaten van
het hiervoor genoemde recreatie-onderzoek.

aanwezig waren) een koopprijs van ruim
ƒ 426.000,- betaald, terwijl overname van
Hilversums personeel niet geschiedde.
Eind 1990 werd het aanbod van Bussum
aanvaard om het circa 32 ha grote landgoed
’Kamphoeve’ in eigendom over te nemen
voor de symbolische prijs van ƒ 1,-.
Naar verwachting zal in de loop van 1992 het
overleg over de overname van circa 8 ha
Larens natuurgebied en van circa 80 ha
Huizens natuurgebied worden afgerond.

De definitieve instemming van Hilversum
met de nieuwe verdeelsleutel werd - afgezien
van de wens om tot een nieuwe samenwer
kingsvorm te komen - afhankelijk gesteld
van de vervulling van twee voorwaarden te
weten:
a. De jaarlijkse huurprijs voor het door
Hilversum van de stichting gehuurde
gedeelte van het sportcomplex Crailo zou
niet mogen worden verhoogd;
b. De stichting zou de Hilversumse natuur
gebieden, ter gezamenlijke grootte van
circa 400 ha, ’om niet’ in eigendom,
beheer en onderhoud moeten overnemen
en in dat verband zou tevens enig
Hilversums personeel door de stichting in
dienst moeten worden genomen.
Op die basis besloten de participanten per
1 januari 1990 de nieuwe verdeelsleutel
voorlopig toe te passen. In de loop van 1990
werd besloten om de door Hilversum
gestelde voorwaarden te accepteren.
Overigens was men het er unaniem vol
komen over eens, dat het een goede zaak
zou zijn indien de gemeentelijke natuur
gebieden onder de hoede van de stichting
zouden komen. Dit werd ook volstrekt in
overeenstemming met de doelstelling van de
stichting geacht.
De bedoelde Hilversumse natuurgebieden
werden al per 1 januari 1991 door de
stichting in beheer genomen. Tegen eind
1991 waren reeds circa 320 ha van de circa
400 ha in eigendom door de stichting
overgenomen. De resterende circa 80 ha
zullen in 1992 aan de stichting in eigendom
worden overgedragen.
Per slot van rekening werd door de stichting
voor het bijna 29 ha grote Laapersveld-Zuid
(alwaar in principe bouwmogelijkheden

Eind 1992 zal de stichting dan in totaal bijna
2550 ha terrein in eigendom, beheer en
onderhoud hebben.
De voorlopige nieuwe verdeelsleutel per
1 januari 1990 maakte het gewenst om de
statuten voor de stichting op het punt
’bestuurssamenstelling’ op korte termijn te
herzien.
De bestuurssamenstelling is nu als volgt:
Algemeen bestuur
Provincie
Amsterdam
Blaricum

4 zetels
2 "
1

Bussum
Hilversum

2
4

”

( ’ 1)
( ' 1)

Huizen
Laren
Naarden

2

»
”
”

( • 1)
( ’ 1)
( • 1)
(was 15)

Totaal

”

1
1

17zetels

(was 3)
(
6)
( ' 1)

Dagelijks bestuur
Provincie
Amsterdam
Blaricum

1 zetel
1 "
1 ’’

Bussum
Hilversum
Huizen
Laren
Naarden
Totaal
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8 zetels

(was 1)
(

”

2)

( ” 1
namens regio)
( ” 0)
( ” 1
namens regio)
( ” 0)
0 )

(

"

(

" 0)

(was 5)

Jaarlijks exploitatietekort van de stichting

Met name in de periode 1984 t/m 1987 heeft
de stichting in een moeilijke financiële
positie verkeerd.
De van jaar tot jaar slechter wordende
resultaten van de exploitatie van de kam
peerterreinen ’De Fransche Kamp’ en ’De
Heidebloem’ waren daar voor een groot deel
debet aan.
In 1987 moest er ernstig rekening mee
worden gehouden, dat het exploitatietekort
van de stichting voor het jaar 1990 rond
ƒ 1.800.000,-zou gaan bedragen. Om dit te
vermijden zijn forse sanerings- en bezuini
gingsmaatregelen getroffen.
Bijvoorbeeld :
- Beëindiging van de exploitatie van de
seizoen-kampeerterreinen;
- Het door de participanten beschikbaar
stellen van een eenmalige gezamenlijke
bijdrage om de stichting te bevrijden van
de jaarlijkse lasten verbonden aan destijds
gedane aanzienlijke investeringen ten
behoeve van genoemde kampeerterreinen;
- Het volgens moderne inzichten afslanken
van het beheersapparaat, gekoppeld aan
uitbesteding van werk.
Toen eind 1991 de meerjarenraming 19921996 gepresenteerd werd kon gelukkig
worden gemeld dat voor deze vijfjaarlijkse
periode het exploitatietekort op
ƒ 1.463.000,- per jaar geraamd (loon- en
prijspeil 1991) kon worden. Waarbij tevens
moet worden bedacht dat sinds 1990 het
terreinbezit met maar liefst ruim 25% is
uitgebreid en wel van circa 2000 ha tot circa
2550 ha.
Stichting Steun Goois Natuurreservaat

Twee zaken hebben tot de oprichting van de
Stichting Steun Goois Natuurreservaat
geleid. Op de eerste plaats was dat de uiterst
penibele financiële situatie waarin het Goois
Natuurreservaat in het midden van de jaren
tachtig kwam te verkeren. Vooral te wijten
aan de algemene bezuinigingsmaatregelen
die in 1986 werden doorgevoerd.
Als tweede punt kan de beperkte bijdrage
van de acht participanten worden genoemd.

Weliswaar voldoende voor het noodzake
lijke basisonderhoud. maar absoluut
ontoereikend voor de gewenste kwaliteits
verbetering. Deze beperking betekende in
feite stilstand en dat is ook in de natuur al
gauw achteruitgang. Met name de kwaliteit
van de heidevelden ging, mede onder
invloed van de luchtverontreiniging, de
laatste jaren sterk achteruit.
Op initiatief van een aantal sterk bij de
gooise natuur betrokken personen is op
14 maart 1989 de Stichting Steun Goois
Natuurreservaat opgericht.
Deze stichting stelt zich ten doel de werving
van fondsen voor het verrichten van extra
werkzaamheden, die de natuurterreinen een
zekere meerwaarde geven. De gelden zullen
niet aangewend worden voor de noodzake
lijke en gebruikelijke werkzaamheden die
traditioneel vallen onder verantwoordelijk
heid van de Stichting Gooisch Natuurreser
vaat en haar participanten. Evenmin zal het
geld besteed worden aan werkzaamheden
waarvoor (overheids)subsidie kan worden
verkregen.
Hiermee wordt voorkomen dat de partici
panten zich mogelijk aan hun verantwoorde
lijkheid zouden kunnen onttrekken.
Om vermenging van belangen te voorkomen
is gekozen voor een bestuur dat in geen
enkele relatie staat tot de participanten van
en/of tot de Stichting Gooisch Natuurreser
vaat. Slechts de rentmeester maakt - samen
met een door het bestuur van de Stichting
Steun Goois Natuurreservaat gekozen
voorzitter, secretaris en penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur van de
steunstichting.
Het bestuur van de Stichting Steun Goois
Natuurreservaat bestond per 31 december
1990 uit de volgende leden:
voorzitter
jhr. mr. F.O.J. Sickinghe
secretaris
drs.H.J.Kok
penningmeester F. Wijnen
rentmeester
ing. H. Korten
leden
mevr. R. Bremer
mr. J.E. Brikkenaar
van Dijk
mr. H.S. Catz
drs. H. van Goudoever
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mr. R. Hazelhoff
mevr. C. Kaart
drs. S.J. van der Kaay
O.J. van Leer
W.J.E. Meiners
drs. S. Orlandini
dr. P. Winsemius

ƒ

105.000,715.000,305.000,375.000,-

Totaal

ƒ1.500.000,-

De laatste rubriek oogt op het eerste gezicht
wat vreemd. Het moet echter geplaatst

=a3 S l.

worden in het kader van recreatiezonering
c.q. recreatiegeleiding. Met name de
toegangen en randen van de natuurgebieden
waren door ’wild parkeren’ sterk verloederd.
Het tegengaan van deze nadelige ontwikke
ling kan door het aanbrengen van anti-inritpalen en tegelijkertijd aanleggen van goed
ingerichte en gelimiteerde parkeervoorzie
ningen worden gerealiseerd.

Door de Stichting Goois Natuurreservaat,
een bankinstelling en een particulier werd
een beginkapitaal ter beschikking gesteld.
Hierdoor werd het mogelijk op 7 april 1989,
een actie te starten om de gooise bevolking,
bedrijfsleven, scholen, verenigingen en
anderen te benaderen voor giften onder het
motto 'Kom op voor 't Gooi’. Het streef
bedrag van de actie werd daarbij gesteld op
ƒ 1.500.000,-. Dit bedrag was gebaseerd op
de in de adoptielijst beschreven projecten.
De projecten zijn onder te verdelen in de
volgende rubrieken:
- Recreatieve voorzieningen
- Begrazingsprojecten
-Natuurbouw
- Parkeervoorzieningen

ssSwlL&i&s»»

Op 14 november 1990 werd door de voor
zitter van de Stichting Steun Goois Natuur
reservaat, jhr. mr. F.O.J. Sickinghe, voor
het ingebruiknemen door Staatssecretaris
drs. J.D. Gabor van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van
de schaapskooi op de Blaricumerheide,
bekend gemaakt dat het streefbedrag was
bereikt. Mogelijk geworden door de
fantastische inzet van scholen, serviceclubs,
bedrijven, verenigingen en particulieren.
Na circa dertig jaar lopen er weer Drentse
heideschapen, weliswaar zonder herder, in
het Gooi.
De volgende dag werd de gehele bevolking
van het Gooi en directe omgeving bedankt
voor het welslagen van de actie. Tevens
werden diegenen die het werk van de
Stichting Steun Goois Natuurreservaat
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blijvend willen ondersteunen in de gelegen
heid gesteld begunstiger van de steunstich
ting te worden.
De 3000 begunstigers die deze mailing-actie
opleverde naast het succes van de actie ’Kont
op voor ’t Gooi’ onderstreepte dat de
bereidheid van de Gooier om het Goois
Natuurreservaat te ondersteunen door de
actie aanzienlijk was vergroot.
De Stichting Steun Goois Natuurreservaat
kreeg hierdoor de taak deze band te onder
houden en waar mogelijk te verstevigen.
Hierbij staat voorop dat de door de begun
stigers bijeen gebrachte gelden zoveel
mogelijk ten goede moeten komen aan het
daadwerkelijk verhogen van de natuur
waarden in het Gooi. Zo werden onder
andere de begrazingsprojecten Zuiderheide,
Blaricummer- en Tafelbergheide haalbaar.
Dank zij de begunstigersbijdragen van 1991
kon ’t Laer, groepsverblijf voor veldwerk en
natuureducatie, in de afgelopen winter
worden gerenoveerd, ’t Laer speelt een
belangrijke rol in het vele kleinschalige
beheerswerk dat in onze natuurterreinen
door vrijwilligers wordt uitgevoerd. In het
afgelopen jaar zijn door vrijwilligers onge
veer 12.000 tot 13.000 mensuren besteed aan
beheerswerk in de natuur. De renovatie
waaronder het aanbrengen van een verwarmingsinstallatie zal dit nog versterken.
In plaats van gedurende vijf zomermaanden
is het Goois Natuurreservaat nu in staat om
circa negen maanden per jaar groepen te
ontvangen.
Hierbij moet niet vergeten worden, dat er
naast werken in de natuur ook veel aandacht
wordt besteed aan natuureducatie. Door het
Goois Natuurreservaat wordt natuur
educatie beschouwd als een vorm van
preventieve natuurbescherming.
Het effect van de begunstigersbijdragen zal
door het vrijwilligerswerk zonder twijfel in
de natuurterreinen zichtbaar worden.
De begunstigersbijdragen 1992 zullen voor
het natuurbouwproject ’Reigerseiland'
worden bestemd. Hier moet de unieke
waarde van het gebied worden veiliggesteld
door het uitbaggeren van de waterpartijen
rond het eiland. Ook de waterpartijen in het

aangrenzende landgoed De Beek zullen
worden gebaggerd.
De begunstigers worden door middel van
een sober uitgevoerde nieuwsbrief op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen in
de Gooise natuur.
Het Goois Natuurreservaat zal door middel
van een tweede mailing na de zomervakantie
de gooise bevolking, voorzover die nog geen
begunstiger is, oproepen dit te worden.
Ook bedrijven kunnen zich aanmelden als
begunstiger.
Voorlichting en natuureducatie

Bij het samenstellen van het beheersplan
1989-1994 werd duidelijk dat de maatregelen
die men voor ogen had, alleen het beoogde
effect hebben als de bevolking deze zou
begrijpen.
Goede voorlichting was hierbij essentieel.
Hoe de voorlichting zou moeten plaats
vinden werd vastgelegd in het Voorlichtingsplan 1989-1994. Het plan is door studenten
in nauw overleg met de medewerkers van
het Goois Natuurreservaat opgesteld in het
kader van het stageonderdeel van de cursus
Natuur- en Milieueducatie onderdeel van de
afdeling Didactiek van de Biologie van de
Rijksuniversiteit te Utrecht.
Naast de acceptatie van de geplande
beheersmaatregel wilde het Goois Natuur
reservaat ook een grotere betrokkenheid in
het Gooi bij haar werk.
Voorheen werd relatief veel aandacht
besteed aan natuureducatie in de vorm van
excursies en lezingen. Deze was vooral
bedoeld voor de bovenbouwleerlingen van
de basisscholen.
De noodzaak om de voorlichting te verbete
ren c.q. te versterken bracht een verschui
ving van educatie naar voorlichting teweeg.
Gewijzigde inzichten ten aanzien van de rol
van het Goois Natuurreservaat binnen het
omvangrijke werkveld van de natuur- en
milieueducatie lagen hieraan mede ten
grondslag.
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De afgelopen jaren zijn vele in het beheers
plan aangegeven maatregelen gerealiseerd.
Het meest in het oog springend zijn de
begrazingsprojecten en het gewijzigde
bosbeheer. In veel gevallen brachten deze
maatregelen voor de recreant beperkingen
met zich mee. Dit is bijvoorbeeld het geval
met betrekking tot het aanlijngebod voor
honden binnen de begrazingsgebieden.
In alle gevallen is rekening gehouden met
verschillende wensen en belangen. De visie
van het Goois Natuurreservaat op natuur
beheer is zoveel mogelijk aan de bezoekers
duidelijk gemaakt, door gebruik te maken
van verschillende informatiekanalen.
Het Goois Natuurreservaat realiseert zich
dat het zich niet te eenzijdig kan richten op
voorlichting, het heeft ook een educatieve
taak. Natuurwaardering en milieubesef
vormen de basis voor duurzame betrokken
heid van de gooise (jeugdige)bevolking bij
de natuur. Om deze basis te versterken is
educatie onvermijdelijk. Vandaar ook dat
het Goois Natuurreservaat zijn educatieve
rol wil verstevigen. Na de opening van de
schaapskooi is gestart met het jaarlijks
uitnodigen van de gooise basisscholen voor
een bezoek aan de schaapskooi. De bos
wachter ontvangt de klas in de voorlichtingsruimte binnen de schaapskooi en vertelt
daar en erbuiten wat de ontstaansgeschiede
nis en de waarde van het heidelandschap in
samenhang met de andere gooise landschap
pen is. Tevens vertelt hij hoe het gebied
wordt beheerd.
Naast het op beperkte schaal uitvoerend
bezig zijn met natuureducatie zal het Goois
Natuurreservaat zich in de toekomst ook
richten op het stimuleren en initiëren van
natuur-en milieueducatie in het Gooi.
’t Laer speelt hierin een belangrijke rol.
Dit zal ondermeer gestalte krijgen in het
bieden van faciliteiten (natuurgebied,
groepsverblijf, lesmaterialen, lesbrieven en
beperkte begeleiding) aan derden die zich
met natuur- en milieueducatie bezighouden.

hebben vooral in de laatste jaren veel
ontwikkelingen plaatsgevonden. Zowel
bestuurlijk en financieel alsook ten aanzien
van het beheer.
Het Goois Natuurreservaat heeft als
natuurbeheerder een duidelijke plaats
gekregen in het Gooi. Gesteund door de
Wetenschappelijke Advies Commissie van
het Goois Natuurreservaat kan ervan
worden uitgegaan dat het beheer welover
wogen plaatsvindt.
Het Beheersplan 1989-1994 zal verder
worden uitgevoerd.
Het begrazingsproject op de Wester- en
Bussumerheide staat als eerste op de lijst.
Wanneer de financiële middelen bijeen zijn
gebracht, waarbij overigens de hulp van
particulieren, bedrijven en dergelijke hierbij
onmisbaar zal zijn, zal dit grootste begra
zingsproject worden gerealiseerd.
Het evaluatierapport ’Omvorming naar een
meer natuurlijk bos in het Spanderswoud',
dat in opdracht van het Goois Natuurreser
vaat door drs. H.N. Siebel van het Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek is samenge
steld, geeft waardevolle informatie ten
aanzien van het verder te voeren beheer van
het Spanderswoud en ook wat betreft het
beheer van de overige bossen (circa 1200 ha)
van de stichting. Het rapport is een goede
aanvulling op het beheersplan. Dit zal ook
gelden voor het in voorbereiding zijnde
'Recreatieplan Goois Natuurreservaat'.
In dit laatst genoemde rapport worden
concrete inrichtingsvoorstellen gedaan die
gefaseerd kunnen worden gerealiseerd.
Uitgangspunt is hierbij, het natuurgebied op
dusdanige wijze in te richten zodanig dat de
gastvrijheid naar het publiek gewaarborgd
wordt en de natuurlijke waarden zoveel
mogelijk worden veiliggesteld.
Met dit laatste moge het u duidelijk zijn dat
de 60 jaar oude doelstelling van het Goois
Natuurreservaat in al die tijd niets aan
kracht heeft verloren. Als het aan het Goois
Natuurreservaat ligt zal dat ook voor de
komende 60 jaar gelden.

Toekomst

Zoals uit het voorgaande mag blijken
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Literatuur
Boekbespreking
Herbarium Goylandicum

Uit: De Wijde Blik 3-4 (1991).
Aljos Farjon & Peter van der Linden: Herbarium
Goylandicum. 115 bladzijden, 16 kaartjes (1991).
Uitgave van de Vereniging Leefmilieu het Gooi,
de Vechtstreek e.o. en de Vereniging van
Vrienden van het Gooi.
Prijs ƒ 11,50. Verkrijgbaar door storting op
gironummer 470421 ten name van Stichting
Milieutijdschrift, onder vermelding van 'Herba
rium Goylandicum’.
Het is een grote verdienste van Aljos Farjon en
Peter van der Linden om een selectie van de in het
Gooi verzamelde planten samen te stellen, die zij
in de periode van 1987 tot 1990 in de herbaria van
de Universiteit van Amsterdam, het Rijks
herbarium te Leiden, het herbarium van de
Rijksuniversiteit te Utrecht en het herbarium
’Vadense’ van de Landbouwuniversiteit te
Wageningen hebben aangetroffen. Deze nota is
bedoeld als eerste opzet en stimulans voor een
atlas van planten die in het Gooi voorkomen of
zijn voorgekomen. Er werd een geselecteerde lijst
samengesteld die in eerste instantie alleen naar
soorten uitging die al eerder in het Gooi waren
aangetroffen.
De reeds omvangrijke gegevens uit het data
bestand van de 'Gooi-atlas' vormde de hoofdlijst,
aangevuld met soorten die volgens de Atlas van
de Nederlandse Flora delen 1 en 2 in een ruime
omgeving van het Gooi zijn vastgesteld. Van de
algemenere soorten werden alleen die soorten
aan de lijst toegevoegd die volgens de Flora van
Nederland in Midden-Nederland voorkomen. Er
werd tenslotte besloten de lijst in te korten tot
minder algemene of relatief zeldzaam voor
komende soorten en soorten met een indicatie
voor 'natuurwaarde’.
Van de etiketgegevens werden genoteerd: de
vinder, het verzamelnummer, jaar (geen datum)
en de vindplaats. De vindplaats is letterlijk van
het etiket overgenomen. Soms aangevuld met een
interpretatie van de auteurs. In totaal zijn er 1654
collecties, verdeeld over 447 taxa en 208 verzame
laars, uit het Gooi in de Nederlandse herbaria
aangetroffen. Als vindplaats zorgen een vijftal
gebieden voor het grootste aantal gegevens, te

weten: Bussum, Naardermeer, Naarden,
Hilversumse Meent en de heidevelden rond
Hilversum. In de decennia na de Tweede
Wereldoorlog is een tendens waarneembaar naar
een steeds betere aanduiding van de vindgegevens. De belangrijkste verzamelaars, meer
dan 25 collecties, hebben 367 (82%) van de totale
hoeveelheid in het Gooi verzamelde soorten,
opgeleverd. Aan een aantal prominente verzame
laars is wat meer aandacht besteed. Het betreft
hier C.A.J.A. Oudemans, L. Vuyck, J. Valckenier Suringar, W.M. Doctors van Leeuwen, C.J.
Koning en V. Westhoff. Van de acht andere
’grote’ verzamelaars wordt in het kort ook iets
verteld.
Mij is bekend dat via insektenverzamelingen men
soms een indicatie kan krijgen van het voorkomen
van bepaalde plantesoorten. Misschien leuk om
daar eens dieper op in te gaan.
De Latijnse namen van de soorten staan op
alfabetische volgorde, waarbij de nomenclatuur
van 'Hcukels flora' wordt gevolgd. Een enkele
vondst bij de Hollandsche Rading vermeld, die
nog betrekking hebben op de provincie NoordHolland en dus het Gooi. Jammer dat de auteurs
niet de moeite hebben genomen bij de lijst van
vermelde soorten de gangbare Nederlandse
namen te vermelden. Daarmee zou de nota ook
iets aantrekkelijker zijn geworden voor de niet
louter 'vakmensen'. Maar daar zullen de auteurs
wel hun reden voor hebben gehad.
Wèl staan de Nederlandse namen vermeld bij
zestien belangwekkende plantesoorten die
uitgebreid zijn toegelicht. Aan de hand van
kaartjes wordt het voorkomen van deze soorten
(Priemvetmuur, Duits viltkruid, Rozenkransje,
Grote wolfsklauw. Klein warkruid, Kleine en
Ronde zonnedauw, Witte en Bruine snavelbies,
Veenpluis, Wateraardbei, Engels gras, Hertshoornweegbree, Gewoon langbaardgras, Glad
vingergras en Bleekgele hennepnetel) besproken.
De eerste twee genoemde soorten zijn inmiddels
uit het Gooi verdwenen. Daarna volgen enkele
soorten van de droge heide, de vochtige heide, de
venen en vennen, de Zuiderzeekust, de weg- en
akkerranden.
Met dit prachtige stukje werk is een goede basis
gelegd en het is van belang voor vele geïnteres
seerden.
Jaap Taapken
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Stichting Tussen Vecht en Eem
Uitnodiging voor de Open Dag - 26 september 1992 te Hilversum
De Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert haar
Open dag dit jaar in Hilversum.
Het is een hoogtepunt in de activiteiten van T.V.E.
Contacten met vele organisaties kunnen worden
gelegd of hernieuwd en allen, die in het Gooi en de
Vechtstreek geïnteresseerd zijn, kunnen elkaar
daar ontmoeten.
Deze dag is voor iedereen toegankelijk, dus ook
voor belangstellenden die geen lid zijn.
Het programma treft u hieronder aan. Wij hopen
mede door uw komst op een succesvolle dag.

villapark. Tevens bezoek aan
het Pinetum Blijdenstein en de
Costerustuin.
3) Wandeling historisch Hilver
sum (omgeving Raadhuis).
Bezoek aan het Raadhuis,
St. Vituskerk aan het Melkpad,
Begraafplaats ’Gedenck te
sterven’ en de Watertoren.
4) Wandeling historisch Hilver
sum (Kerkbrink/Langestraat
en omgeving). Tevens bezoek
aan Cultureel Centrum Gooi
land, waar een tentoonstel
ling te bezichtigen is over de
geschiedenis en de toekomst
van Hilversum.
5) Bezoek aan het Goois
Museum met speciaal video
programma.

Mr F. Le Coultre, voorzitter T.V.E.

Programma
ontvangst met koffie in de
Burgerzaal van het Raadhuis.
Registratie deelnemers en
regeling excursies,
10.00 uur:
welkom door burgemeester
mwJ.G. Kraaijeveld-Wouters
10.10uur:
openbare vergadering T.V.E.
(art. 10 van de statuten)
10.20-12.00 uur: voordrachten en intermezzo:
’Gemeentelijk groen’ door
de heer J . Lens, oud hoofd
Plantsoenendienst gemeente
Hilversum.
'De omroep en Hilversum’
door de heer Stef Lokin,
omroephistoricus.
’Hilversum gezien door
schrijvers’ door de heer
J.J. van Herpen, journalist,
12.00-12.30 uur: aperitief en verdere regeling
deelnemers,
12.45-13.30 uur: lunch in restaurant
de Jonge Haan aan de
’s-Gravelandseweg.
09.30 uur:

13.30-15.00 uur:

Aan de excursies is een foto
wedstrijd verbonden met als
opdracht het thema van de
excursie in beeld te brengen.
Het is dus wenselijk een foto
toestel mee te nemen.
15.00-15.30 uur:

Slotconcert in de Lutherse kerk

aan de Bergweg. Tevens af
sluiting met verrassingspakket.
Kosten

Aan het bijwonen van de ochtendbijeenkomst zijn
geen kosten verbonden.
Lunch, excursie en slotbijeenkomst ƒ 20,~.
Alleen excursie en slotbijeenkomst ƒ 5,-.
De kosten ter plaatse te voldoen.

Excursies.

Deelnemers kunnen slechts
aan één excursie deelnemen.
Uit de volgende excursies kan
een keuze worden gemaakt:
1) Wandeling Hilversum en de
omroep met bezoek Nederlands
Omroep Museum.
2) Wandeling Hilversum en het
groen. De route gaat door het
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Opgave voor ochtendbijeenkomst,
lunch en excursie vóór 12 september 1992
bij de heren K. Kool (tel. 02153-15680),
G. Padt (tel. 02159-40701) of bij
mw E. Witteveen (tel. 02159-13630).

Nota Bene:
Om kosten te besparen is dit jaar geen antwoord
kaart bijgevoegd.

Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
Uit de jaarvergadering april 1992

Tijdschrift TVE

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is dit
jaar gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis
in Naarden.
In zijn openingstoespraak deelde de voorzitter, de
heer Pfeiffer, mee dat op 17 november a.s. in
samenwerking met het Gewest Gooi en Vecht
streek een derde Gooicongres zal worden
gehouden. Op die bijeenkomst zal door onze
Vereniging onder andere het rapport getiteld
’Natuur- en landschapsvisie voor het Gooi’
worden gepresenteerd. Het rapport bestaat uit
drie delen. Het eerste deel is geschreven door het
bestuur van onze Vereniging. De delen 2 en 3
alsmede de losse kaarten zijn in onze opdracht
opgesteld door het bureau voor ecologisch
onderzoek en beheersplanning De Groene
Ruimte. Een werkgroep uit ons bestuur bereidt
samen met het Gewest het Congres voor.

De uitgevers van het tijdschrift hebben een extra
vergadering samen met de redactie gewijd aan de
dreigende financiële problemen. Een directe
oplossing is niet voor handen. Subsidieaanvraag
dan wel sponsoring is misschien mogelijk.

Plan van de heer J. Harder
Op initiatief van de heer Harder van de Stichting
Vrijwillig natuur- en landschapsbeheer is, samen
met een afgevaardigde van de Milieufederatie
Noord-Holland, de Vereniging Leefmilieu en
onze Vereniging overlegd over de wenselijkheid
verbindingszones tussen natuurgebieden te
behouden, aan te leggen, dan wel te bevorderen,
om zo flora en fauna de kans te geven zich te
verplaatsen en te vermengen. Besloten is dat een
'banenpooler’ voor één jaar wordt aangesteld om
een en ander te onderzoeken. Onze Vereniging
zal een financiële bijdrage leveren. De heer
Pfeiffer (respectievelijk de heer Farjon) is
deelnemer in de begeleidingscommissie.

Bestuurswisseling
Helaas moest het bestuur afscheid nemen van drs
J. Kwantes, die statutair aftreedt. De heer
Kwantes is met zijn deskundigheid op het gebied
van planologie, stedebouw en de rechtskunde de
Vereniging tot grote steun geweest.
In zijn plaats werd bij acclamatie benoemd ir H .J.
Proper, deskundige op het gebied van landschaps
architectuur en economie.
Na de pauze volgde een lezing door de heer P.M.
Veenstra van de Dienst Gemeentewerken in
Naarden. In die functie beheert hij de openbare
groenvoorzieningen. Hij nam ons via dia's onder
andere mee naar de groenvoorziening, opgezet in
samenwerking met de bewoners van de nieuwe
wijk Naarden West. Ook toonde hij dia’s van
planten en bomen rond de vestingwallen.
(Zaterdag daarop heeft een groep belang
stellenden onder zijn leiding rond de vesting
gewandeld. De deelnemers kregen uitleg over het
onderhoud van de wallen, het stimuleren van de
windeplanten-groei, het uitroeien van de ook
daar aanwezige vogelkers, het verschil in
plantengroei (zoet en zout) aan de twee kanten
van de waterkering. Tenslotte werd nog een kort
bezoek gebracht aan de kruidentuin van het
Gemeentearchief.)

’Ons’ ven op de Zonneheide
Het ven op de Zonneheide is op 25 maart jl.
officieel door de heer Pfeiffer namens onze
Vereniging overgedragen aan het Goois Natuur
reservaat. Een aantal kinderen heeft boompjes
geplant; onze voorzitter alsmede de heer Wolff,
wethouder in Hilversum, hebben beiden een
flinke boom aangeboden en zorgvuldig beplant.
Op die zonnige dag kon worden geconstateerd dat
vele hondeigenaren de dieren in die buurt
uitlaten, wat is toegestaan. Helaas blijft het daar
niet bij. Nu het Ven er aanlokkelijk uitziet en
goed bereikbaar is, menen velen dat dit een ideale
wasplaats voor hun honden is. Het GNR is van
mening dat het medegebruik van de hondeshampoo (!!) door de kamsalamanders en de
andere bewoners van het Ven niet op prijs wordt
gesteld. Ook hebben cross-(brom)fietsers de
geschoonde poelen ontdekt en opgenomen in hun
circuit. Een en ander heeft het GNR helaas
moeten doen besluiten het Ven te beschermen
tegen dit misbruik. Op een later tijdstip, wanneer
een redelijke begroeiing zal zijn bereikt, wordt
het besluit heroverwogen.
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auto, dan kunt u deze parkeren op de parkeer
plaats langs de spoorbaan bij de overweg aan de
Luit. Gen. Van Heutzlaan te Baarn.

Met de Natuurwacht op stap
Ook dit najaar hebben wij weer een aantal
interessante wandelexcursies voor u op het
programma staan. Ongetwijfeld is er iets van uw
gading bij. Alle wandelingen staan onder leiding
van ervaren gidsen.
Herfstwandeling door het Crailose Bos en
Bikbergen
Datum wandeling: zaterdag 26 september.
Vertrektijd: 10.00 uur. Duur wandeltocht: circa
2 uur. Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restau

rant ’De Goede Gooier’ aan de Crailoseweg te
Huizen.
Een wandeling door een zeer gevarieerd
bosgebied met statige beukenlanen, akkers,
naald- en loofhoutpercelen en heuvels. Delen van
dit bos hebben een landgoedachtig karakter.
Kortom, een boeiend en afwisselend gebied,
waarin veel vogels voorkomen en waar we
wellicht van de paddestoelen kunnen genieten.
Herfstwandeling door het Laarder Wasmeer
gebied
Datum wandeling: zaterdag 17 oktober. Vertrek
tijd: 10.00 uur. Duur wandeltocht: circa 2 uur.
Vertrekpunt: het toegangshek aan het einde van

de Meerweg in Hilversum. De Meerweg begint bij
de kruising Kamerlingh Onnesweg/Anthony
Fokkerweg en loopt langs het gebouw van Philips.
Mensen die het Laarder Wasmeergebied kennen,
behoeven nauwelijks te worden uitgenodigd voor
een wandeling, zij komen wel. Maar als u er nog
nooit geweest bent, dan moet u zeker eens komen
kijken. Zelden zult u zo veel verschillende
landschapselementen bij elkaar hebben gezien.
En met een beetje geluk kunnen we genieten van
de vogeltrek en de prachtige herfstkleuren van
onder andere de talrijke krentenboompjes.
Natuurlijk brengen wij ook een bezoek aan de
vogelobservatiehut. Vergeet dus niet uw
verrekijker mee te nemen.
Sint Hubertuswandeling van Baarn naar
Hilversum-Sportpark
Datum wandeling: zaterdag 31 oktober. Vertrek
tijd: 10.00 uur Duur wandeltocht: circa 4 uur.
Vertrekpunt: NS-station te Baarn. Komt u met de

Sint Hubertus is de schutspatroon van de jagers.
Zijn naamdag is op 3 november. Zo rond die
datum zijn vaak de beuken op hun mooist in
goudgele herfsttooi. Een uitstekend moment
derhalve voor een lekkere lange boswandeling.
De wandeling voert u door en langs de mooiste
plekjes van het vroegere Koninklijk Domein van
Soestdijk, door het natuurreservaat 'De Stulp',
langs het Pluismeer, door de prachtige boswachterij 'De Vuursche', door het landgoed 'Pijnen
burg' en het fraaie G.H. Cronebos, langs het
Hilversums Wasmeer, door het Dassenbos, het
Lapersbos en het Lapersveld. Het belooft een
heel aardige wandeling te worden voor mensen
die van volhouden weten. Wellicht is het nuttig
voor onderweg iets te eten en te drinken mee te
nemen. De wandeling voert grotendeels over
goed begaanbare paden. Een klein gedeelte kan
echter na langdurige droogte erg mul zijn of na
langdurige regenval erg modderig. Houdt
zonodig dus rekening met uw schoeisel. Vanaf het
NS-station Hilversum-Sportpark kunt u met de
trein weer terug naar Baarn.
Een herfstmorgen langs de Gooimeerkust
Datum wandeling: zaterdag 7 november.
Vertrektijd: 09.00 uur. Duur wandeltocht: circa
2,5 uur. Vertrekpunt: het Roefje, aan het einde

van de oude haven van Huizen, nabij de pier.
Deze jaarlijks terugkerende wandeling, die wij
organiseren in samenwerking met de Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
afdeling Het Gooi, stond voorheen te boek als
vogelexcursie. Natuurlijk zal er ruim aandacht
worden besteed aan de vogels die hier bijna altijd
in grote getale aanwezig zijn. Maar het gebied
heeft veel meer te bieden, zoals interessante
mossen en andere planten. Uw gids zal u daar
graag over vertellen. Vergeet niet uw verrekijker
en eventueel een loupe mee te nemen.
En dan nog even het volgende. Het lijkt de Gooise
Natuurwacht een aardig idee om eens een
sneeuwwandeling te maken. Ieder kent de
bekoring van het witbesneeuwde landschap.
Graag zouden wij u daarin eens rondleiden.
U zult begrijpen dat wij voor een zodanige
wandeling geen datum op voorhand kunnen
vaststellen. Of en wanneer zo’n wandeling
gehouden kan worden hangt natuurlijk van het
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weer af. Er zal voor langere tijd een serieus pak
sneeuw moeten liggen. Hebt u belangstelling voor
zo’n wandeling, dan kunt u, als er komende
winter een pak sneeuw ligt, even bellen met het
secretariaat van de Gooise Natuurwacht te
Bussum. U hoort dan waar en wanneer de
wandeling zal plaatsvinden. Maar, alleen bellen
als er een pak sneeuw ligt.
Deelname aan de wandelexcursies staat open
voor iedereen. Honden kunnen niet worden
toegelaten, ook niet aangelijnd.
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de secretaris van de Gooise Natuur
wacht, de heer J. Kamies. Telefoon: 02159 -15995
(graag na 17.00 uur).
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht
voor om excursies af te gelasten wanneer extreme
weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.
Deelname aan excursies geschiedt altijd op eigen
risico.
Noteer de excursiedata alvast in uw agenda!

Aan de leden

De besturen van het Gewest Gooi en Vechtstreek
en de Vereniging van Vrienden van het Gooi
zouden het bijzonder op prijs stellen indien u het
derde Gooicongres kunt bij wonen. Dit congres
zal gehouden worden op:
dinsdag 17 november 1992 in theater 't Spant te
Bussum.

U zult nog ruim van te voren hiervoor officieel
worden uitgenodigd, waarbij ook de wijze van
aanmelding bekend zal worden gemaakt. Deze
vooruitnodiging stelt u echter, naar wij hopen, in
staat deze datum alvast te reserveren in uw
agenda.
Zoals u wellicht weet zijn zowel de vereniging als
het gewest opgericht om ontwikkelingen die het
unieke karakter van het Gooi en de Vechtstreek
bedreigen het hoofd te kunnen bieden. Het
gewest dankt zelfs zijn ontstaan aan de vereniging.
Tijdens het eerste Gooicongres dat door de
vereniging werd georganiseerd in 1959, werd
namelijk de volgende conclusie getrokken:

Acht jaar later, in 1967, werd het gewest
ingesteld. Congressen kunnen dus wel degelijk zin
hebben en tot vergaande resultaten leiden.
Omdat de vereniging en het gewest dit jaar
respectievelijk 60 en 25 jaar bestaan, maar temeer
daar er nog steeds sprake is van actuele ontwikke
lingen die de Gooi en Vechtstreek bedreigen,
hebben wij gemeend een derde Gooicongres te
moeten organiseren.
Voor het eerst als een gezamenlijke onderneming.
De praktijk van 25 jaar gewestelijk bestuur heeft
namelijk laten zien dat wij de gevaren voor het
Gooi en de Vechtstreek het best kunnen weren
door ons hier samen met anderen tegen te
verzetten.
U bent een van die anderen met wie wij samen
over de toekomst willen praten.
Wij vertrouwen erop dat deze vooruitnodiging,
alsmede het voorlopige programma, er toe mag
leiden dat wij u op 17 november mogen begroeten.
Namens het bestuur van het Gewest Gooi en
Vechtstreek,
mw mr drs M.J.M. Vlaanderen, voorzitter
Namens het bestuur van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi,
ir J.W.G. Pfeiffer, voorzitter

Voorlopig programma derde Gooicongres

Datum:
Plaats:
Aanvang:
Sluiting:

17 november 1992
theater ’t Spant te Bussum
14.00 uur
17.00 uur

13.30 uur
14.00 uur

Ontvangst met koffie of thee
Aanvang congres, congresvoorzitter
Erik G. Boshuyzen
Welkomstwoord voorzitter
Gewest Gooi en Vechtstreek
Welkomstwoord voorzitter
Vereniging van Vrienden van het
Gooi en aanbieding van het rapport
Natuur- en Landschapsvisie voor het
Gooi.
Inleiding staatssecretaris
Binnenlandse Zaken,
mw D. Y. W. de Graaff-Nauta.
'Bedreigingen en kansen in het
gewest met betrekking tot
bestuurlijke ontwikkelingen.’

14.05 uur
14.10 uur

14.15 uur

Daar de belangen van de toekomstige ontwikke
lingen van het Gooi bovengemeentelijke zijn ..... is
het instellen van een overkoepelend orgaan met
verstrekkende bevoegdheden op een beperkt
terrein een noodzaak.....
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14.45 uur

15.15 uur
15.45 uur

Inleiding voorzitter Raad van
Advies voor de Ruimtelijke Orde
ning en oud-commissaris van de
Koningin in de provincie NoordHolland, drs R. J. de Wit
’Bedreigingen en kansen in het
gewest met betrekking tot de
ruimtelijke inrichting. ’
Pauze met koffie, thee of
frisdrank
Vervolg congres
Inleiding.....

16.15 uur

17.00 uur

’Bedreigingen en kansen in het
gewest met betrekking tot het
milieu.'
Forumdiscussie inleiders
onder leiding van de congres
voorzitter naar aanleiding van
vragen uit de zaal
Sluiting derde Gooicongres

Van 17.00 tot 19.00 uur bestaat er de gelegenheid
om, onder het genot van een aperitief en een klein
hapje, de discussie informeel voort te zetten.

In memoriam Jasper Daams
Op 31 mei 1992 is plotseling overleden Jasper
Daams, die tot eind vorig jaar lid van onze
redactie is geweest.
Met hem is een bescheiden, beminnelijk en
boeiend man heengegaan, die op redactie
vergaderingen doorgaans niet veel zei, maar dan
opeens uit de hoek kon komen met een op
merking, waaruit zijn grote kennis en belang
stelling bleek.
De biologie was zijn vak en had zijn grote liefde.
Voor de oorlog in dienst van Philips getreden, was
hij na de oorlog als researchmedewerker op
landbouwkundig gebied werkzaam bij PhilipsDuphar in Weesp. Hij is dit bedrijf dankbaar
gebleven voor de kansen die het hem geboden
heeft door praktijk en zelfstudie zijn kennis steeds
verder te vergroten.
Ook ’Tussen Vecht en Eem’ deed hij daarvan
profiteren, zoals met zijn artikelen over de
historische ontwikkeling van het landschap en
over uiteenlopende onderwerpen als zomerklokjes langs de Vecht, ’s-Gravelandse kralen en
paddestoelen.
Sinds de aanvang van de samenwerking tussen
T.V.E. en V.V.G. maakte hij deel uit van de
redactie en ook na zijn aftreden bleef hij
belangstelling tonen. Wij zullen hem missen en
dankbaar gedenken.
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Mevrouw E.A.M. Scheltema-Vriesendorp

Actualiteiten
Onderscheidingen
Ton Stork

De Oudemanspenning, met het toekennen
waarvan de Vereniging tot behoud van Natuur
monumenten haar grote waardering wil uiten
voor personen of groepen die zich voor het
natuurbehoud bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt, is dit jaar aan de heer Stork uitgereikt.
Deze heeft zich als voorzitter van de Vechtplassencommissie al 25 jaar ingezet voor het
behoud van natuur, milieu en landschap in de
Hollands-Utrechtse Vechtstreek.
Een zeer verdiende onderscheiding!

Maandag 29 juni jl. werd in het gemeentehuis van
Huizen aan mevrouw E.A.M. ScheltemaVriesendorp door de ’Stad en Lande Stichting’ de
Emil Luden-penning met bijbehorende oorkonde
uitgereikt.
Zij ontving deze penning als blijk van waardering
voor het vele werk dat zij gedurende 15 jaar
verrichtte als redactielid (sinds 1982 als redactie
secretaris) van het tijdschrift 'Tussen Vecht en
Eem’.
Als zodanig, overwoog de Stichting, heeft zij een
werkzaam aandeel gehad ’in het levendig houden
van de rijke Gooise historie’, de belangrijkste
doelstelling van de Stichting.
De penning werd zes maal eerder uitgereikt, voor
de eerste maal in 1983.
Vermeldenswaard is nog dat mevrouw Scheltema
de eerste vrouw is die de penning in ontvangst
mocht nemen.
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J.J.I). Lens (geb. 1922). Kwam in 1955 vanuit
Rotterdam als ontwerper en werkvoorbereider
naar Hilversum. Hij deed dit werk tot 1970 en
volgde in dat jaar zijn toenmalige overleden chef,
de heer H. Aapkes, als hoofd van de afdeling
plantsoenen op. Hij verliet in 1983 de dienst van
gemeentewerken na 45 jaar bij de groenvoor
ziening te hebben gewerkt, wegens het bereiken
van de VUT-gerechtigde leeftijd. De heer Lens
woont thans in Soest en geniet nog altijd na van de
mooie werkperiode.

Varia
Auteurs
G. Bootsman (geb. 19..). Was beheerder van het
Pinetum ’Blijdenstein’ in Hilversum en beheerder
van de Kruidhof Muiderslot te Muiden. Oprichter
van de Hilversumse Bijenschans in het Corversbos. Voorzitter Tuincomité Botanische Tuin ’Dr
Costerus’. Voorzitter Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw Plantkunde, afdeling Hilversum.

Stef Lokin (geb. 1950). Studeerde M.O.geschiedenis, en communicatiegeschiedenis aan
het Instituut voor Massacommunicatie aan de
Universiteit van Amsterdam.
Hij werkte voor het Nederlands Omroep Museum
in Hilversum en bij de produktgroep Gesproken
Woord (v/h ’Historisch Archief’) van de Fonotheek van het N.O.B., Hij is thans medewerker
van Radio Noord-Holland.

Jan J. van Herpen (geb. 1920). Werkte van 1940
tot 1982 bij de AVRO, achtereenvolgens als
medewerker op de muziekafdeling, omroeper,
hoofd Gesproken Woord en redacteur Kunsten
en Wetenschappen. Hij gaf de Briefwisselingen
uit van drP.H . Ritter jr met J.J. Slauerhoff,
Willem Kloos, Herman de Man, Dirk Coster,
Lodewijk van Deyssel en Jan Greshoff. Hij stelde
de bunder ’Het Gooi in Tekst en Beeld’ samen en
was eindredacteur van de in 1990 door de
Hilversumse Historische Kring ’Albertus Perk’
uitgegeven bundel ’Hilversum Anno 1850’. Hij is
redacteur van ’Aether’, kwartaalschrift van het
Nederlands Omroep Museum.

drs E.J. Pelgrim. Studeerde in 1987 af als
historisch geograaf aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Zijn afstudeerscriptie behandelde
de ontwikkeling van de industrie in Hilversum.
Hij deed in 1988 ten behoeve van een tentoon
stelling in het Goois Museum onderzoek naar de
geschiedenis van de schutterij in Hilversum.
Heeft inmiddels een groot aantal publikaties over
onder andere de geschiedenis van Hilversum en
over het Gooise landschap op zijn naam staan.
Is thans werkzaam bij de historische uitgeverij
Verloren te Hilversum en is daarnaast vrijwillig
medewerker van het Goois Museum en redacteur
van het blad ’Eigen Perk’ van de Hilversumse
Historische Kring 'Albertus Perk’.

Annette Koenders (geb. 1964). Studie architec
tuurgeschiedenis (kunstgeschiedenis en archeolo
gie) aan de Universiteit van Amsterdam.
Afgesloten in 1988 met doctoraalscriptie ’De
villa’s van P.J. Elling’. Tijdens studie als stagiaire
gewerkt bij Gemeente Hilversum voor de
monumentencommissie. In 1988 benoemd als
architectuurhistorisch medewerkster. Als
ambtenaar gewerkt aan de drie rapporten van de
monumentencommissie. Nu actief bij het
formuleren van het architectuurbeleid van de
Gemeente Hilversum.
drs Jan E. Lamme (geb. 1940). Studeerde
geografie aan de Universiteit van Amsterdam.
Afstudeerscriptie over de opvallende bevolkings
groei van Hilversum rond de eeuwwisseling
(1979). Sinds 1973 leraar aan het Montessori
Lyceum te Amsterdam. Bestuurslid Hilversumse
Historische Kring ’Albertus Perk’, eindredacteur
’Eigen perk’.

J.P. Vlaanderen. Na het afronden van de studie
Groenvoorziening aan de Rijks Middelbare
Tuinbouwschool te Utrecht en de hierop
volgende opleiding Groenvoorziening, Landschapsverzorging en Recreatie is hij in 1982 bij het
Goois Natuurreservaat in dienst gekomen met als
hoofdtaak het verrichten van natuureducatie.
Sinds 1987 is hij verantwoordelijk voor de
voorlichting en de automatisering.
V e ra n tw o o rd in g illu straties

’60 jaar Goois Natuurreservaat: Goois Natuurreservaat
Overige artikelen: Goois Museum
Fotouitreiking Emil Ludenpenning: mevrouw C. JollesBonebakker
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Actualiteiten
Symposium Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.

T.g.v. het 25-jarig bestaan organiseert de
Vogelwerkgroep Het Gooi e.o., op 26 september
1992 in de Dobber te Kortenhoef, een symposium
met als motto ’’Vogels op weg naar 2000”.
Sprekers zullen zijn: dr. A.M.H. Brunsting,
lid wetenschappelijke Adviescommissie Goois
Natuurreservaat, Ir. T. Hessels, Natuur
monumenten, drs. F. Vera, L.U. Wageningen,
drs. P.E. Wanders, Vogelbescherming.
Aansluitend worden op 27 september excursies
gehouden. Inlichtingen: VWG Het Gooi e.o..
Postbus 1028, 1200 BA Hilversum.

Uitgeverij Verloren
A lexanderlaan 14 - 1213 XS H ilversum - tel. 035-859856 - fax 035-836557
In ons historisch fonds verschijnen jaarlijks ±50 nieuw e titels. Enkele daarvan zijn van
H ilversum s of Goois belang; deze publikaties kunt U vinden in onze Fondslijst of de a d 
vertenties in het tijdschrift Eigen Perk. H ieronder treft U enkele van onze andere recente
uitgaven. O nze boeken zijn m ede verkrijgbaar in de erkende boekhandel.
Tuinen in de m iddeleeuw en, o n d e r re d a c tie v a n R.E.V. STUIP en C. VELLEKOOP
(U trech tse B ijdragen to t d e M e d ië v istie k XI). 250 blz., g en aaid geb ro ch eerd , g e ïllu 
stre erd , ISBN 90-6550-243-2, ƒ40,G .N .M . V is, Jan A r e n tsz - m a n d en m a ker va n A lk m a a r, vo o rm a n van de H o lla n d se
reform atie. 160 blz., g en aaid g e b ro c h e e rd , g eïllu streerd , ISBN 90-6550-350-1, ƒ29,FRANCISCA DE H a a n , Sekse op ka n to o r. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht,
Nederland 1860-1940 (P ublikaties FH K W 5). 490 blz., g en aaid g eb ro ch eerd , g eïllu
stree rd , ISBN 90-6550-404-4, ƒ59,-
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GRAND CAFÉ - RESTAURANT

„de K e r k b r i n c k ”
VOOR ’N GOED VERZORGDE LUNCH, EEN SMAAKVOL DINER
OF GEWOON GEZELLIG KOFFIEDRINKEN.
DINERS TOT 50 PERSONEN
HET ADRES VOOR PARTYSERVICE,
GOURMETTEN EN KOUDE BUFFETTEN
KERKBRINK 2- 1211 BX HILVERSUM
TELEFOON 035 - 23 53 61

maandag t/m zaterdag geopend vanaf 8 uur zondag vanaf 12 uur
keuken geopend tot 22.00 uur

harkema’s boekhandel bv
sinds 1911

grote voorraad boeken op elk gebied
deskundige voorlichting
snelle bestelservice

® 035-245986
kerkbrink 35-39 (t.o. postkantoor) hilversum

174

Over Perzische tapijten zijn
duizend-en-één verhalen te vertellen.
In de rijke traditie van de tanijtkunst
heeft de symbolische w a arae van
bepaalde motieven altijd een grote rol
gespeeld. Van Blaricum en Vis kent als
geen a nder 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 wii
een befaamde kollektie o p g e b ouw d aie
met zorg in stand wordt gehou den.
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 035-218434

Tevens te k o o p gevraagd oude Perzische tapijten.

(hoek Alb. Perkstraat)

igtmm

IbWT&
tS sst ?

JAN RINKE TEKENDE DEZE PRENT TER GELEGENHEID VAN DE
OPENING IN 1918

boekhandel

ROZENBEEK
h e eft ..LETTERLIJK” a lles
SCHOUTENSTRAAT 2 TEL.: 035-247615
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HILVERSUM

RIJWIELPADENVERENIGING

GOOI- EN EEMLAND
Wist U, inwoners van Hilversum, dat wij als vereniging in
Gooi- en Eemland een toeristisch fietspadennet met
schelpenverharding in stand houden van ruim 100 km ?
En dat een derde gedeelte daarvan in Uw woonplaats ligt ?
Als U graag fietst let er dan eens op hoe mooi deze paden er
bij liggen.
Dit brengt uiteraard grote kosten met zich mee. De overheid
draagt mee in deze kosten. Maar zonder onze leden lukt het
niet !
Mocht U nog geen lid zijn van onze vereniging, wordt het dan
nu. Hoe meer leden hoe beter de paden. En waar mogelijk
kunnen we dan nieuwe aanleggen.
We kunnen U niet missen.
De contributie bedraagt minimaal ƒ 17,50 per jaar.
Leden voor het leven betalen eenmalig tenminste ƒ 175,-.
Stort Uw bijdrage op postrekening 3180010 ten name van
Penningmeester Rijwielpadenvereniging Gooi- en Eemland,
Rubenslaan 3, 1412 HM Naarden.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden: 02159 - 15714.
Nieuwe leden ontvangen gratis een fietskaart en een sticker
ter bevestiging op de fiets.
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DRUKKERIJ
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