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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/ahonnement

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 ir. 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, 035-245704.
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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Zoals u ziet is de vormgeving van het tijdschrift
iets gewijzigd. Na een periode van tien jaar met
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afbeelding van een kaart heeft het tijdschrift nu
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de voorzitter, de heer mr. M.W. Jolles en de
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Van de redactie

Om de toekomst van Gooi en Vechtstreek
Verslag van het derde Gooicongres

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
het Gewest Gooi en Vechtstreek en het bijna
60-jarig bestaan van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi is gezamenlijk op
17 november jl. een congresdag georganiseerd
in theater 't Spant in Bussum.

Het derde Gooicongres
Waartoe dit derde Gooicongres...
Op 7 november 1959 werd het eerste
Gooicongres gehouden op initiatief van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi (VvG).
Dit congres heeft de stoot gegeven tot lang en
intens overleg tussen de zes Gooise gemeenten,
waardoor in 1967 het Gewest Gooiland ont
stond. Het inzicht bestond dat het Gooi een
aantal gemeenschappelijke problemen kende,
die alleen in gezamenlijkheid opgelost konden
worden. Er zijn activiteiten die essentieel voor
het Gooi zijn. andere zouden buiten het gebied
moeten worden opgevangen. Opvang voor de
bevolking en de toenemende bedrijvigheid zou
gevonden moeten worden in wat nu Flevoland
heet.
Het overloopproces liep echter niet zo snel; op
13 maart 1980 werd een tweede Gooicongres
georganiseerd, waar gesproken werd over de
snel toenemende belasting van natuur en milieu
in ons gewest. Grote uitbreiding van bebouwd
gebied tastte de ruimte aan en het verkeerspro
bleem leidde vaak tot versnippering van de nog
wel bestaande open ruimte.
De opheffing van de Erfgooiersorganisatie en
het afnemen van mogelijkheden voor het agra
risch gebruik wijzigde ook het ruimtelijk karak
ter.
In 1992 kon worden geconstateerd dat het aan
tal inwoners van het Gooi over de grote lijn
gezien sedert het eerste congres niet veel toege
nomen is. Desondanks is het ruimtegebrek door

de bevolking enorm toegenomen: het aantal
woningen is van ruim 50.000 in 1960 toegeno
men tot ruim 80.000 in 1990. Het is voor ieder
zichtbaar dat dit groeiproces grote oppervlakten
gevraagd heeft. Het gebruik van de resterende
open ruimte aan bos, heide en akkers is zeer
toegenomen. Nieuwe, bredere en drukkere
wegen veroorzaken een verdere versnippering
en vormen - ook door de grotere intensiteit van
het verkeer - barrières voor dier en plant.
Hierdoor dreigt voortgaand uitsterven van soor
ten.
De natuur in het Gooi staat onder zware druk.
Wij zullen de handen ineen moeten slaan om
verdere achteruitgang te keren. Het karakter
van het Gooi staat nu op het spel.
In het begin van 1992 hebben oriënterende
gesprekken tussen de voorzitters van het
Gewest en de VvG geleid tot het oprichten van
een werkgroep bestaande uit leden van beide
groeperingen, die de opdracht kreeg het con
gres voor te bereiden. Al spoedig is contact
gezocht met de pers, wat heeft geresulteerd in
een - na begin oktober - wekelijks verschenen
rubriek in het Goois Weekblad, waarvoor ook
van onze kant artikelen zijn aangeleverd, ter
wijl het dagblad de Gooi- en Eemlander en
enkele regionale huis-aan-huis-bladen aandacht
hebben besteed aan het komende congres.
Sponsors hebben het congres financieel en ook
met praktische hulp ondersteund." De
Gewestelijke diensten2’ gaven op de congresdag
acte de présence evenals verscheidene ’groene'
relaties." De Muziekschool Gooi en Vecht
streek was met hun big-band aanwezig.
Ter gelegenheid van het jubileum van het
Gewest was door de Gewestelijke
Afvalstoffendienst op alle Gooise scholen een
milieuquiz uitgedeeld, waarop een overweldi
gende respons is gekomen.
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Mevrouw mr drs M.J.M. Vlaanderen, voorzitter van het gewest Gooi en Vechtstreek.

Opening
Om precies 2 uur kon de congresvoorzitter, de
heer Erik G. Boshuijzen, de ruim 500 belang
stellenden welkom heten. Hij gaf het woord aan
mevrouw mr drs M.J.M. Vlaanderen, voorzitter
van het Gewest Gooi en Vechtstreek.

Welkomstwoord
Mevrouw Vlaanderen sprak mede namens de
voorzitter van de VvG, de heer
ir J.W.G. Pfeiffer, een speciaal woord van wel
kom tot de uitgenodigde sprekers, mevrouw
D.IJ.W. de Graaff-Nauta, staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, de heer H.J.L. Vonhoff,
voorzitter van de Natuurbeschermingsraad en
Commissaris van de Koningin in de provincie
Groningen en de heer drs R.J. de Wit, voorzit
ter van de Raad van Advies voor de
Ruimtelijke Ordening, oud-commissaris van de
Koningin in de provincie Noord-Holland.
Eveneens begroette zij de vele burgemeesters
en wethouders, ook van buiten de regio, alsme
de leden van de Tweede Kamer, leden van
Gedeputeerde Staten, leden en oud-leden van
de Gewestraad.
Zij begon haar toespraak met een aanhaling van

P.C. Hooft: De geöctrooieerden in
’s Graveland hebben vrijdom van lasten
gevraagd wegens de langdurige molestaties
door de Gooilanders. Zij verzekerde de aan
wezige bestuurders dat de Gooilanders allang
niet meer molesteren en ook dat er verder geen
enkele reden te verzinnen is waarom de ’sGravelanders vrijdom zouden houden en afzij
dig zouden blijven.
Zij vestigde extra de aandacht op de kleurige
panelen achter haar, die het Gooi-probleem
volmaakt illustreren, omdat daarop de sedert
1930 geweldig toegenomen verstening goed is
weergegeven. De jaren liggen niet ver meer dat
in een dichtbevolkt land de ongerepte natuur
tot de kostbare zeldzaamheden zal behoren. Wij
verkeren reeds in een noodsituatie. Wat het
Gooi betreft, betekent dit voor mij, het Gooi is
vol. Indien men hiervan niet als principiële eis
uitgaat, zijn alle discussies over de bestuurlijke
aspecten van het Gooiprobleem van louter aca
demische waarde. Het favoriete citaat van de
spreekster naar dr Prinsen, de voorganger van
ex-CdK De Wit (1961).
Zij keerde vervolgens toch even terug in de
tijd, naar de jaren zo vlak na de oorlog. Ook in
het Gooi nijpende woningnood; een Gooi waar
in iedere gemeente zich geplaatst zag voor

of ze ook de bijbehorende problematiek niet
kennen! Kort geleden bedacht zij bijvoorbeeld
dat met uitzondering van mevrouw Le Coultre
(die in november afscheid heeft genomen) ver
moedelijk alle burgemeesters in deze regio zo
nieuw zijn, dat ze deze platen nu voor het eerst
zien!
Dit is een feestdag, toch wil de spreekster één
verzuchting slaken: Als een wethouder van
Hilversum vorige week in de krant meldt dat hij
niets te maken heeft met uitbreiding van Weesp
in de Bloemendalerpolder, maar dat die
gemeente dat zelf moet beslissen, dan geeft hij
daarmee er blijk van het nog steeds niet begre
pen te hebben, het ieder-voor-zich-gevoel van
de jaren 50 nog niet ontgroeid te zijn!
Natuurlijk, iedere gemeente beheert zijn eigen
huishouding, ook in Gooi en Vechtstreek. Maar
het buitengebied, het boven het eigen gemeen
telijk belang uitstijgende belang, dat gaat ons
allen aan. Ons, de in dit gewest samenwerken
de gemeenten. En inderdaad, soms moeten we
elkaar gewoon helpen onthouden: het Gooi is
vol. Indien men hiervan niet als principiële eis
uitgaat, zijn alle discussies over de bestuurlijke
aspecten academisch. Spreekster benadrukte
dat het Gooi mooi is, maar géén openluchtmu
seum. Het is ook een gebied waar gewoond,
gewerkt, gewinkeld en gelééfd wordt. Dat com
bineren vraagt veel van bestuurders. Méér dan
samen huisvuil inzamelen en een gewestelijke
gezondheidsdienst. Dat vraagt ook gevoel voor
Gooi en Vechtstreek. En daarom bij dit 25-jarig
bestaan, een derde congres, 'Om de toekomst
van Gooi en Vechtstreek’. Nog steeds nodig.

schrijnende noodgevallen: er moest gebouwd
worden, snel en veel. Wegen!
Werkgelegenheid!
En daarnaast dat andere Gooi: een mooi gebied
met heide en bos, met echt natuurschoon, vrij
ongerept. Het dilemma was dat naarmate dat
ene Gooi beter werd aangepakt/weggewerkt,
dat andere steeds meer gevaar liep.
Al vóór de oorlog was men zich dat gaan reali
seren, maar geconfronteerd met zoveel na-oorlogse bestuurlijke vlijt, werd het hoog tijd om
de noodklok te luiden. Immers, voorzover een
gemeente al onderschreef dat het Gooi vol was,
gold dat altijd voor de buurgemeente. Zélf had
men teveel woningzoekenden enz. Ieder voelde
zijn eigen leed het meest.
De noodklok luidde, samen met anderen, de
Vereniging van Vrienden van het Gooi: in 1959
was het eerste Gooicongres 'Om de toekomst
van het Gooi’. Er was behoefte aan een krach
tig orgaan, dat voor het Gooi op de bres zou
staan. In 1967 werd het gewest Gooiland opge
richt, de eerste vergadering werd vastgesteld op
17 november.
De gemeenten pakten de woningnood samen
als gewest aan. Er werd nu ook meer gelet op
het behoud van natuurschoon, van het karakter
van het Gooi. Er kwam één bouwplaats 'van
allure’, de Oostermeent. Daarnaast inbrei-plannen en (vooral later) overloop naar ’het nieuwe
land’.
In 1974 sloten de drie Vechtgemeenten zich bij
het gewest aan, wat opgejaagd door het voor
ontwerp van wet Groot Amsterdam, voorloper
van het ROA. Het gewest heette voortaan
Gewest Gooi en Vechtstreek.

Tot slot wijst de spreekster er op dat bij jarig
zijn trakteren hoort. Hoe trakteert een jarig
Gewest? Vooral met woorden. Maar deze dag
ook met VROM-geld. Omdat het Gewest heeft
meegewerkt aan een Postbus 51 spotje, mocht
het van VROM een goed doel aanwijzen om
ƒ 2.500,- aan te geven.
Het Gewest koos, uit de talloze goede doelen
een andere 25-jarige Gooise organisatie: de
Vogelwerkgroep 't Gooi e.o. Waarom? Omdat
ze met vrijwilligers proberen te doen wat het
Gewest met bestuurders doet: op de bres staan
voor de natuur in Gooi en Vechtstreek. En dat
moeten we samen doen: ’burgers' en bestuur
ders. De cheque is na afloop aan het bestuur
overhandigd.

Was toen alles opgelost, was toen de verstening
tot staan gebracht? Zeker niet! Maar mevrouw
Vlaanderen is er wel van overtuigd, dat zonder
dat gewest de ’gruwelijke Gooistad’ waar men
bang voor was, wel degelijk tot stand gekomen
zou zijn.
In 1980 was er het tweede Gooi-congres. En
het was nodig. Het gewest heeft in die tijd de
eerder vermelde panelen laten maken. Ze illus
treren méér dan te verwoorden is. Vroeger had
den ze een vaste plaats in de gewestelijke com
missiekamer en de spreekster realiseerde zich
dat dat eigenlijk nog steeds nodig is. Te veel
bestuurders kennen ze niet en het lijkt soms wel
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Overhandiging van het rapport door de heer irJ.W.G. Pfeiffer aan de voorzitter van het gewest.

Het Gooi is immers meer dan een verzameling
van losse, op zichzelf heel waardevolle, natuur
gebieden, heiden en bossen. Het is juist de
samenhang van die gebieden onderling in hun
verweving met akkers en dorpen die er een
extra dimensie aan toevoegt. Het teloorgaan
van deze samenhang vervult ons met zorg.
De VvG heeft daarom een Natuur- en
Landschapsvisie voor het Gooi doen opstellen
door het bureau 'De Groene Ruimte’. Daarmee
wordt aandacht gevraagd voor de bedreiging
van ons gebied door dichtraken van de groene
verbindingen. Het rapport somt ook een aantal
plaatsen op, waar die verbinding beslist her
steld of verbeterd moet worden. Men zal daar
best kritiek op kunnen hebben, dat is goed. Het
gaat ons er om de waarde van de verbindingen
te onderstrepen.

Aanbieding van het rapport ’Natuur- en
Landschapsvisie voor het Gooi’
De heer Pfeiffer, voorzitter van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi was zeer verheugd
de aanwezigen mede welkom te kunnen heten.
Hij gaf aandacht aan de vroegere activiteiten
van de bijna 60-jarige vereniging die toen spe
ciaal gericht waren op het Goois
Natuurreservaat. Later was de aandacht op het
gehele Gooi gericht, omdat duidelijk werd dat
men er met het beschermen van de natuurge
bieden alleen niet zou komen, hoe belangrijk
dat op zichzelf voor ons gebied ook was en nog
steeds is. Thans in 1992 constateerde hij dat het
aantal inwoners van het Gooi sedert het eerste
congres niet veel is toegenomen. Desondanks is
het ruimtegebrek door de bevolking enorm toe
genomen: het aantal woningen is van ruim
50.000 in 1960 toegenomen tot ruim 80.000 in
1990. Het is voor ieder zichtbaar dat dit groei
proces grote oppervlakten gevraagd heeft. Het
gebruik van de resterende open ruimte aan bos,
heide en akkers is zeer toegenomen. Er zijn
nieuwe wegen gekomen. Oude wegen worden
zo intensief bereden dat zij nu barrières vormen
voor dier en plant. De natuur in het Gooi staat
onder zware druk. Het karakter van het Gooi
staat op het spel.

Het bestuur heeft het rapport voorzien van
enkele stellingen. Twee daarvan luiden (ver
kort):
- een discussie over beëindiging van de groei
van het ruimtegebruik in het Gooi moet opge
vat worden. Lukt een terugdringing niet, dan
zal de aantasting van het karakter van het Gooi
sluipend verder gaan, hoezeer men ook anders
zou wensen. Bij deze discussie zou ook aan de
orde kunnen komen, dat een vermindering van
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regime’. Het gewest Gooi en Vechtstreek slaag
de hier wonderwel in, maar veel stedelijke
gebieden boekten minder succes. Vernieuwing
van de bestuurlijke organisatie was echter juist
in déze gebieden noodzakelijk.

het inwonertal van het Gooi door vestiging
elders en door andere oorzaken, niet als een
nadeel hoeft te worden gezien.
- de ruimtelijke ordening binnen het Gooi, in
het bijzonder als het gaat ont het gebied buiten
de kernen, dient voor het gehele Gooi geïnte
greerd bezien te worden. Daarbij kan niet vol
staan worden met het op elkaar afstemmen, het
gaat om meer. Bewuste planvorming en -bewa
king en uitvoering voor het gehele buitengebied
als totaliteit is vereist. Het gaat immers over
een geheel, niet over een verzameling van
delen.

Een antwoord op deze problematiek wist het
kabinet pas in september 1990 te geven: met de
zogenaamde BoN-nota (Besturen op Niveau)
werd een apart spoor voor de stedelijke gebie
den uitgezet. Dat ontwikkelingen hiermee in
volle gang zijn gezet, blijkt uit het feit dat op
dit moment een nieuw wetsontwerp om advies
bij de Raad van State ligt. Deze ’Kaderwet
bestuur in verandering’ moet de ontwikkeling
naar een slagvaardig, rechtstreeks gekozen
regionaal bestuur mogelijk gaan maken.

De eerste exemplaren van het rapport bood de
heer Pfeiffer graag aan als een soort verjaarsca
deau aan de voorzitter van het Gewest en aan
de sprekers op de bijeenkomst.
Alle deelnemers aan het congres hebben na
afloop een exemplaar - verpakt in een milieu
vriendelijke katoenen tas met het gewestelijk
logo - ontvangen.4’

Bestuurlijke vernieuwing strekt zich echter ook
uit over niet-stedelijke gebieden: hier krijgt zij
gestalte in de vorm van de in april 1991 gepre
senteerde SoN-nota (Samenwerking op
Niveau). Evaluatie en herziening van de WGRgebiedsindeling vormt, samen met sanering van
het woud van sectorale gebiedsindelingen, een
belangrijk actiepunt binnen deze nota.
Sectorale gebiedsindelingen (zoals brandweeren politieregio’s) bleken en blijken in de prak
tijk vaak af te wijken van de WGR-indeling.
Schuldigen zijn de verschillende sectoren zelf.
Zij hanteren bij de indeling immers alleen de
eigen beleidsoptiek als criterium. Door deze
sectorale besluitvorming kan een integrale
afweging van belangen niet plaatsvinden. Dit
heeft tot gevolg dat het bestuur voor bestuur
ders èn burgers steeds ondoorzichtiger wordt.
Wie houdt zich waar mee bezig? Verbetering
van zowel de WGR-indeling als de afstemming
van sectorale gebiedsindelingen daarop, blijkt
noodzakelijk. Met de in februari 1992 kamer
breed aangenomen motie De Cloe, onderstreept
het kabinet deze noodzaak. In de motie wordt
met klem aangedrongen op integratie van
afwijkende sectorale gebiedsindelingen in de
WGR-indeling.

mm
Mevrouw D.IJ.W. de Graaff- Nauta

Hierop gaf de heer Boshuijzen het woord aan
mevrouw D.IJ.W. de Graaff-Nauta, die haar
inleiding de titel meegaf:

Een bestuurlijke heroriëntatie

De bestuurlijke vernieuwing heeft dus gestalte
gekregen in de vorm van de BoN- en de SoNnota: beide bepleiten versterking van bestuur
op regionaal niveau. Voor de zeven grootstede
lijke gebieden die onder de Kaderwet vallen, is

Toen in 1985 de nieuwe WGR (wet gemeen
schappelijke regelingen) in werking trad, moest
bestaande samenwerking tussen verschillende
gemeenten aangepast worden aan het ’nieuwe
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Tot op heden heeft het gewest in de bestuurlij
ke vernieuwing voorop gelopen. Het is echter
de vraag of het deze koppositie zal kunnen
behouden of dat de wet van de remmende voor
sprong zich zal doen gelden. Aangezien
belangrijke vraagstukken zich in de toekomst
steeds vaker zullen afspelen op regionaal
niveau zou dat niet mogen gebeuren. Het is aan
het gewest om te bepalen op welke manier het
voort wil gaan met de besluitvorming: houdt
het vast aan verouderde waarden of werkt het
mee aan een efficiënter, slagvaardiger en door
zichtiger bestuur? Het woord is aan Gooi en
Vechtstreek.

een apart aangescherpt regime van toepassing;
regio’s buiten deze BoN-gebieden kunnen op
termijn echter ook instappen in het traject van
de Kaderwet. Dit betekent dat er in de toekomst
nog heel wat af zal komen op het gewest Gooi
en Vechtstreek. Het kan echter ook zelf initia
tieven nemen. Daarbij komt het aan op de
vraag of het regionaal durft te werken en den
ken. Of het over eigen grenzen heen durft te
kijken.
Kan Gooi en Vechtstreek in de toekomst wel
een zelfstandig WGR-gebied blijven? Zeker,
het is waar dat sectorale en WGR-indelingen in
dit gewest samenvallen. En dat het gebied door
anderen als gevolg van het eigen karakter als
samenhangende eenheid wordt herkend, is ook
waar. Maar daar staat tegenover dat gezien de
kleinschaligheid van dit gebied, bij een aantal
sectorale indelingen druk tot schaalvergroting
zal ontstaan. En wat betreft het eigen karakter
van het gewest: er zijn ook belangrijke samen
hangen waar te nemen over de grenzen van het
gebied Gooi en Vechtstreek heen. Zo lijkt toe
nadering tot het gewest Eemland in de nabije
toekomst niet uitgesloten.

De tweede spreker van het congres, de heer
H.J.L. Vonhoff had gekozen voor een van zijn
specialiteiten:

De kansen voor het milieu
In zijn betoog behandelde de heer Vonhoff het
onderwerp niet zozeer in inhoudelijke zin, alswel in het licht van de ermee samenhangende
bestuurlijke problematiek. Als opening refe
reerde hij aan de achter hem op het toneel

1mm

BB f f

De heer H J.L. Vonhoff
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wie de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft,
maar wat er gebeurt.

opgehangen panelen van het Gooi en wees op
het element hierin van wat hij noemde ’de op
de Utrechtse Dom rooiende Stichtse Kade’, als
grens tussen Gooi en Sticht en tussen de pro
vincies Noord-Holland en Utrecht. Om te ver
volgen met: Willen wij namelijk over natuur en
milieu spreken, dan zullen wij moeten spreken
over heldere bestuurlijke verhoudingen in dit
land (...) en daarbij zal behoefte bestaan (...)
aan een helder herkenbaar meso-niveau. Laten
we dat voor het gemak maar aanduiden als
provincie.

Tenslotte, sprekend over de verhouding tussen
natuur en milieu, stelde de heer Vonhoff dat het
milieu een belangrijk politiek vraagstuk is.
Maar het is wel zo, dat uiteindelijk de kwaliteit
van de natuur bepaalt of wij als mensen een
goed en gelukkig leven kunnen hebben. De
beschikbare ruimte is weliswaar beperkt, maar
het is niet goed en ook niet nodig, om bepaalde
delen van het land in dit opzicht te overbelas
ten. Waarbij de heer Vonhoff, ogenschijnlijk
terloops, verwees naar de ruimte in 'zijn’ pro
vincie, om te eindigen met het uitspreken van
de overtuiging dat wij een bestuurlijke indeling
krijgen: drie lagen, en open huishoudingen,
waarbij nog altijd de Stichtse Kade zal rooien
op de Dom van Utrecht.
Bij de gelegenheid tot vragen stellen merkte de
heer Jelle Harder op, dat volgens het
Natuurbeleidsplan het rijk zich met name sterk
moet maken voor de kerngebieden en de ecolo
gische hoofdstructuren. Bestaat er dan niet het
gevaar dat de natuurgebieden buiten die kernen
onvoldoende beschermd kunnen worden? De
heer Vonhoff erkende het bestaan van deze pro
blematiek, maar greep de gelegenheid aan te
wijzen op de verantwoordelijkheden van
bestuurslichamen als gemeente en gewest, en
dan wel als open huishoudingen; niet iedereen
angstvallig binnen zijn eigen hokje!

Na een uitweiding over het begrip ’regio’, dat
naar zijn opvatting in bestuurlijke zin niet zal
leiden tot de gewenste decentralisatie, maar
juist tot een sterkere centralisatie, vervolgde de
heer Vonhoff: Welnu, kijkend naar de bestuur
lijke indeling in ons land (...) en kijkend naar
het natuurbeleid, kom ik tot de overtuiging dat
natuurbeschermingsbeleid en natuurbeleid in
eerste instantie een zaak behoort te zijn en te
blijven van de rijksoverheid. Hierbij valt bij
voorbeeld te denken aan het vasthouden van de
ecologische hoofdstructuur, aan het samenspel
en de verbindingszones tussen belangrijke
natuurgebieden en aan het instandhouden van
een goede relatie tussen de agrarische gemeen
schap en de overheid. Wanneer aan dit uit
gangspunt getornd wordt, komt men tot merk
waardige constructies en financieringsvormen,
die in het algemeen een ondoorzichtige en
daarmee ook niet goed controleerbare brei
doen ontstaan.

Een volgende vragensteller sprak over de
mogelijkheid van bevolkingsspreiding, hetgeen
de heer Vonhoff andermaal de kans bood hier
over zijn mening te geven: Wij hebben inder
daad behoefte aan een beter doordenken van
de mogelijkheid tot spreiding van activiteiten
over een groter deel van ons land.

Maar dat betekent ook, dat in de overlap ruimte
moet zijn voor complementariteit. Een gewest
als dit is daar uitermate geschikt voor, niet
omdat het de pretentie heeft een nieuwe
bestuurslaag te zijn, maar wel omdat het func
tioneert als een vorm van verlengd lokaal
bestuur (...), hetgeen een waardevolle aanvul
ling kan zijn op een heldere driedeling in ons
bestuur. Voor een dergelijk orgaan liggen op
het gebied van de natuurbescherming grote en
wezenlijke taken. Als voorbeeld van de regio
nale invulling noemde de heer Vonhoff ook de
Stichting Goois Natuur reservaat, en in dit ver
band bekritiseerde hij de huidige neiging in
Den Haag om de subsidies van dergelijke orga
nisaties van rijkszijde op termijn buiten de deur
te plaatsen. Hier is het niet wezenlijk belangrijk

De ruimtelijke inrichting
Voor het behoud van dat karakteristieke Gooise
landschap vragen een paar zaken de komende
jaren in het bijzonder de aandacht. Met deze
woorden leidde drs R.J. de Wit zijn pleidooi
voor het behoud van het Gooise landschap in.
Hij roemde ook de historische ontwikkelingen
die door het eerste Gooicongres in gang zijn
gezet.
Bij de voorbereiding van het derde Gooi-
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stelling maakte dat het streekplan in 1965 een
feit werd. In 1985 vond al weer een herziening
plaats, waarin naast de aangebrachte rem op
bebouwing van nog aanwezig natuurgebied ook
de onwenselijkheid van nieuwe wegenaanleg in
de besluitvorming werd opgenomen.
Het Gooicongres blijkt een bruikbaar instru
ment ten behoeve van beleidsbeïnvloeding te
zijn. Zo zou de discussie die op dit congres is
gevoerd, de aanzet kunnen betekenen tot een
volgende herziening van het streekplan. Gooi
en Vechtstreek heeft in dit verband gewezen op
het Regioperspectief 2015. Dit door het gewest
vastgestelde perspectief zou bij een toekomsti
ge herziening moeten worden meegenomen,
omdat daarin duidelijk besluiten zijn genomen
omtrent toekomstige bebouwing. Over één zaak
blijken de verschillende gemeenten het in ieder
geval eens te zijn: behoud van de Gooise
natuurgebieden is een must. Dat zij dit serieus
nemen, blijkt wel uit het feit dat een aantal van
hen in eigen bezit zijnde natuurgebieden heeft
overgedragen aan het Goois Natuurreservaat.
Prijzenswaardige politieke moed, maar niet
zonder gevolgen...

De heer drs R.J. de Wit

congres is aan die voorgeschiedenis terecht her
innerd. Tijdens dit congres werd voor het eerst
nadrukkelijk gesteld dat het Gooi vol was en
dat overloop van de bevolking naar de
IJsselmeerpolders bewust moest worden bevor
derd.
In verband met deze problematiek werd in het
verleden al sterke druk uitgeoefend om de
volgorde van inpoldering om te draaien: voor
de gewenste overloop was inpoldering van
Zuidelijk Flevoland een vereiste, maar op het
verlanglijstje van de Rijksoverheid stond de
Markerwaard bovenaan. Onder druk van technisch-financiële argumenten kreeg Zuidelijk
Flevoland uiteindelijk het groene licht. Nu,
17 jaar nadat met de feitelijke woningbouw
werd begonnen, staat Almere op de kaart. Dat
hiermee inderdaad een perspectief voor de pro
blemen van het Gooi is geboden, moge duide
lijk zijn.

Met deze overdracht zijn de mogelijkheden tot
ontwikkeling van nieuwe bouwlokaties aan
zienlijk gereduceerd. Dit geldt zowel voor het
Gooi als voor de Vechtstreek. Nieuwe woon
ruimte zal daarom gerealiseerd moeten worden
binnen de bebouwde kom. Hierbij vormt ’func
tiewisseling’ het sleutelbegrip. Als gevolg van
functiewisselingen heeft men in Hilversum op
grote schaal nieuwe woonruimte kunnen creë
ren: het vrijkomen van voormalige industrieter
reinen was hier de oorzaak van. Dat deze oplos
sing beperkte mogelijkheden biedt moge duide
lijk zijn en er zal dan ook gezocht moeten wor
den naar andere oplossingen. Het Gooi moet
immers ook in de toekomst zijn karakteristieke
identiteit behouden.
Maar zelfs als Hilversum hierin slaagt, is het
Gooi niet uit de problemen, want het voelt de
hete adem van de hoogbouw in de nek.
Hoogbouw zou een funest effect hebben op het
Gooise landschap. Ter illustratie noemt de
spreker de gigantische televisietoren naast het
Omroepkwartier. Hij hoopt dan ook dat het
bestuur vast zal houden aan de in de ’Richtlijn

Het eerste Gooicongres boekte echter meer
resultaten. Naast de tostandbrenging van een
goede inter-gemeentelijke samenwerking,
slaagde het ook in zijn poging de planologische
discussie over het Gooi onder provinciale aan
dacht te brengen. Hiermee kwam de voorberei
ding van het ’Streekplan van het Gooi’ extra in
de belangstelling te staan. Deze extra belang

TVE 11'jrg. 1993
-

10 -

Hoogbouw’ gestelde norm. Het Gooi voert al
jaren een eigen beleid en moet daar in de toe
komst mee doorgaan. Ook als het daardoor ach
ter zou blijven in de modieuze hoogbouwgolf
die Nederland teistert.

geven in zijn inleiding van het inmiddels aan
geboden rapport.
De heer Tielrooy verving de heer Vonhoff die
na de pauze het congres moest verlaten in ver
band met verplichtingen elders.

De heer De Wit sprak in dit verband over een
’illusielandschap’: hoewel het lijkt of de natuur
nog dominant aanwezig is, leert een blik op de
kaart dat het Gooi een stedelijk gebied is. De
kans dat de stedelijke gebieden in dit landschap
naar elkaar toe zullen groeien, is reëel. Zo zal
Hilversum deze bedreiging al heel binnenkort
het hoofd moeten bieden.

Stelling 1.
Ondanks de ongeveer stabiele bevolkingsom
vang is het Gooi en Vechtstreek van vol
overvol geworden. Dat uit zich in het
gegroeide aantal woningen, het toegenomen
gebruik van water en het doorsnijden van de
open ruimtes. Verdere aantasting daarvan
door verstedelijkende voorzieningen buiten
de bebouwde kommen benadelen de kwali
teit van het gebied en daarmee de karakte
ristiek ervan.

Forumdiscussie
De heer Boshuijzen verzocht daarop mevrouw
De Graaff, de heer De Wit en de heer
F. Tielrooy (gedeputeerde van Noord-Holland)
om op het podium deel te nemen aan de discus
sie over de inmiddels aan allen uitgereikte stel
lingen. De stellingen waren samenvattingen
van de stellingen door het bestuur van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi weerge

Zowel mevrouw De Graaff als de heer De Wit
refereerden direct aan de Vierde Nota Extra en
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening die nood
zakelijkerwijze een vrij hoog abstractieniveau
hebben. Dan ontstaan er bij de uitwerking
natuurlijk problemen, die opnieuw om keuzes
vragen.

O
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heeft in een aantal gevallen plannen voorverdichting tegen kunnen houden. Hij was van
mening dat het Gooi niet ’schichtig’ moet doen,
wanneer werkgelegenheid naar Almere ver
plaatst gaat worden. Maar daarbij moeten
goede verbindingsmogelijkheden, per weg,
maar ook per trein bestaan. Hij is dan ook een
voorstander van de aanleg van de zogenoemde
Gooiboog (een nieuwe aftakking van het spoor
Hilversum richting Almere in de omgeving van
Wcesp - red.).
Hoewel uiteraard de discussie over dit punt nog
niet ten einde is, stelde de heer Boshuijzen voor
naar de tweede stelling over te gaan die luidde:

De heer Tielrooy merkte op dat hij in eerste
instantie uit het Regioperspectief had begrepen
dat weliswaar het woord ’overvol’ niet wordt
gemeld, maar wel het woord ’vol’. Dat zou
betekenen dat belangstellenden voor huisves
ting in het Gooi te horen zouden krijgen dat er
voor hen geen plaats is. Het Gooi is een aan
trekkelijk gebied en dientengevolge het slacht
offer van zijn eigen succes.
De heer De Wit sloot zich hierbij aan, maar
was van mening dat het woningbouwprobleem
nationaal moet worden bezien. Decentralisatie
van werkgelegenheid en wonen kan een
belangrijke bijdrage zijn voor de oplossing. De
overloop naar Almere, alleen voor wonen, is
geen succes gebleken. Momenteel is er een zeer
sterke concentratie van bebouwing in de grote
steden; het gevolg is dat hoogbouw ter discus
sie komt. Geen gemeente of gewest kan dit zelf
oplossen, een relatie moet worden gelegd met
de nationale planologie. Het rijk heeft in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid om de
hoofdlijnen aan te geven, de provincies hebben
de taak dat in een streekplan vorm te geven met
nadere detaillering, terwijl met een bestem
mingsplan de gemeentelijke verantwoordelijk
heid naar voren komt. Gemeentelijke autono
mie betekent niet alleen de eigen verantwoor
delijkheid zo sterk mogelijk beschermen, maar
ook naar buiten kijken wat er in de omgeving
gebeurt, omdat die wisselwerking geweldig
sterk is. Men moet het gezamenlijk doen en een
stukje van de eigen macht afstaan. Er spelen
ook economische belangen en men moet probe
ren het werk en de mensen bij elkaar te bren
gen.
De heer Vermeer kwam met het probleem van
de verbindingen en hij was geïnteresseerd in de
mogelijke doortrekking van de A27 en van de
spoorlijn in de polder.
Het was voor mevrouw De Graaff uiteraard
niet mogelijk hierop een direct antwoord te
geven. Wèl merkte ze op dat het belangrijk is
hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Er zit een
geweldige spanning tussen de wensen en de
mogelijkheden.
De heer Bouwman vroeg naar de politieke
definitie van wat ’vol’ is; deze term wordt sinds
1959 al gebezigd. De heer De Wit antwoordde
dat het noodzakelijk is de Gooise identiteit te
beschermen en het dichtbouwen van natuurge
bieden te voorkomen. Gedeputeerde Staten

Stelling 2.
De nog bestaande natuurgebieden in Gooi en
Vechtstreek moeten op 'restauratieve' wijze
beheerd worden. Daartoe behoort ook het
behouden van verbanden en verbindingen
tussen die gebieden en het niet meer toelaten
van doorsnijding met wegen. Dit onder
streept dat het geheel van Gooi en
Vechtstreek meer is dan de som der delen.
De heer Tielrooy reageerde hierop, sprekende
van onder twee petten, die van gedeputeerde
voor natuur en landschap en die van voorzitter
van het Goois Natuurreservaat. Hij is van
mening dat bestemmingsplannen in het buiten
gebied geen bouwlokaties meer moeten opne
men. Via het streekplan zou kunnen worden
aangegeven hoe de verbindingen tussen het
stuwwallenlandschap aan de noordkant van het
Gooi en de Vechtstreek aan de zuidkant behou
den kunnen blijven. Hij is van oordeel dat de
barrières die zijn ontstaan mogelijk geslecht
kunnen worden. En bij eventuele nieuwe
infrastructurele voorzieningen, waaraan mis
schien toch niet te ontkomen valt, moeten de
verbindingen tussen de natuurgebieden die nu
nog onderdeel van het Gooi en Vechtstreek uit
maken, gewaarborgd worden. Want het geheel
is meer dan delen; dit zou niet alleen vanuit
natuur en landschap, maar ook politiek de stellingname moeten zijn.
De heer Leenders vroeg met name aan de heer
Tielrooy hoe hij de kansen precies ziet voor
natuurontwikkeling, een veel meer actieve
benadering daarvan en niet alleen behouden
wat nu aanwezig is. Kan dat ook betekenen dat
het beeld van het Gooi verandert? En hebben
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Blaricum, drong mede in verband met het
structuurschema Groene Ruimte aan ook vooral
de Eemvallei bij de plannen op te nemen.
Mevrouw De Graaff had in haar rede al gepleit
voor schaalvergroting en zij ziet op deze
manier de mogelijkheid belangen op elkaar af
te stemmen. De heer De Wit merkt op dat de
vraag heel tijdig is gesteld. Het structuursche
ma is onlangs aangeboden aan de adviesorga
nen. Op dit moment kan hij hier nog iets con
creets over zeggen.

heidevelden een toekomst? De heer De Wit
heeft gesproken over het weghalen van villa’s
ten behoeve van woonverdichting. Zijns inziens
is ook dat een aantasting van het karakter van
het Gooi. Spreker is van mening dat een essen
tiële discussie gehouden zou moeten worden
over wat dat karakter van het Gooi nu eigenlijk
is.
De heer De Wit antwoordde hierop dat het niet
zijn idee was om alle villa’s in appartementen
om te zetten; vele villagebieden zijn zorgvuldig
geïnventariseerd. Het Gooi is een illusielandschap en het aantrekkelijke van het Gooi is dat
het nog zo’n sterk natuurgebied lijkt. Hij her
haalde nogmaals zijn afkeur over het 'afschu
welijke incident’ het oprichten van de TV-toren
in Hilversum en dat iets dergelijks beslist niet
herhaald moet worden. Ook de heer Tielrooy
sloot hierop aan en bracht onder de aandacht
dat hoogbouw tot 10 meter vrij is, dat bouw
van 10-20 meter aangepast aan het landschap
mogelijk is en dat bouwen boven de 20 meter
niet wordt toegestaan.
Mevrouw Le Coultre, burgemeester van

Stelling 3.
Bestuurders in Gooi en Vechtstreek dienen
hun beleid te richten op vermindering van
ruimtebeslag door een inwonertal dat onge
veer gelijk blijft. Indien dat niet te realiseren
is, zal de beleidsconsequentie onvermijdelijk
vermindering van het aantal inw'oners van
deze regio zijn.
De voorzitter is van mening dat deze stelling
een oproep is aan de bestuurders in onze regio,
maar had graag een reactie van mevrouw
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De Graaff. Zij antwoordde dat zij altijd pleit
voor een integraal beleid en waarschuwt voor
sectorbeleid, met stukjes en brokjes. Wanneer
een bepaald principe aangehangen wordt, moet
men dit handhaven bij de realisering van de
plannen. En niet bij de minste of geringste
tegenslag de bakens weer gaan verzetten. Op de
vraag van de voorzitter of het beperken dan wel
terugdringing van het inwonersaantal aanvaard
baar zou zijn voor gemeentebesturen antwoord
de de heer Tielrooy dat hij zich bij een directe
vermindering moeilijk iets voor kan stellen. Je
kan geen ’gewestpil’ innemen of iets dergelijks. Het is wel zo dat op grond van de politie
ke stellingname van de respectievelijk gemeen
teraden en de gewestraad en de invulling daar
van bij de ruimtelijke ordening en de volks
huisvesting de bevolking stabiel is gebleven of
in bepaalde gevallen langzaam terugloopt of
kan teruglopen.
Mevrouw Noordanus had grote bezwaren tegen
de ’inbreiplanen’ en was bovendien bezorgd
over de bewinkelingsplannen, waarmee diverse
gemeentebesturen volop bezig zijn. Zij wees op
de plannen van Hilversum ’Binnenstad Beter’
en de plannen binnen Huizen. Om een dergelijk
winkelplan mogelijk te maken, is een bepaald
inwonertal nodig. Is het maximum niet al
bereikt? Dergelijke plannen roepen ook weer
nieuwe wegen op. De mogelijke aanleg van de
Zuidelijke Randweg bij Huizen zag zij met
vreze tegemoet.
De heer De Wit zegt absoluut niet in natuurge
bied te willen bouwen. Hij stelde dat het wel
mogelijk is om op die plaatsen te bouwen waar
de functie van eertijds verloren is gegaan. In dit
verband noemde hij bijvoorbeeld vrijgekomen
terreinen van niet meer in gebruik zijnde scho
len. Dat is zijns inziens volstrekt legitiem.
De heer De Roos, oud-medewerker van het
gewest, nu woonachtig in Brabant, drong aan
op vergroting van territorium voor gewestelijke
aangelegenheden. Almere zou zijns inziens
onder bestuursinvloed van het bestaande
gewest moeten komen, wat leidde tot de vol
gende stelling.
Stelling 4.
Er moet op korte termijn een brede discussie
over de beëindiging van de groei van het
ruimtegebrek in Gooi en Vechtstreek wor
den gestart. Daarbij dient de ruimtelijke

ordening binnen het gebied als één geheel te
worden benaderd en mede te worden afge
stemd op omliggende gebieden, zoals onder
andere Almere en Zeewolde. Dat geldt met
nadruk ook voor woningbouw en bedrijvig
heid.
De heer Tielrooy had zelf een dergelijke vraag
voor ogen voor mevrouw De Graaff. Zij noem
de in haar inleiding niet de provincie Flevoland
of Almere of Zeewolde als gebieden die in aan
merking komen voor samenwerking met Gooi
en Vechtstreek. Spreker was overigens van
mening dat Gooi en Vechtstreek als zelfstandig
samenwerkingsgebied tussen het ROA, het
RBU en Eemland dient te blijven bestaan. Door
samenwerking tussen enerzijds het gewest en
anderzijds de beide provincies Noord-Holland
en Flevoland kunnen in Flevoland oplossingen
worden gevonden voor de problemen van Gooi
en Vechtstreek.
De heer Potma wilde graag bevestigd zien, dat
het niet de bedoeling is om de problemen van
Gooi en Vechtstreek in Eemland op te lossen.
Hij pleit voor schaalvergroting en zorgvuldige
samenwerking tussen Gooi en Vechtstreek en
Flevoland.
Mevrouw De Graaff stelde dat Almere duide
lijk gekozen heeft voor aansluiting bij
Amsterdam. Het is haar inziens de verantwoor
delijkheid van de provincies om de grenzen van
de samenwerkingsgebieden opnieuw aan te
geven. Want het blijkt dat de relatiepatronen
veranderen, ruimtelijke ordenings-vraagstukken zijn van een heel andere orde nu dan een
aantal jaren geleden. We hebben van de
bestuurlijke organisatie een redelijke chaos
gemaakt. Spreekster bepleitte dat spoed wordt
gemaakt met de uitvoering van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
De heer De Wit tenslotte was van mening dat
in Gooi en Vechtstreek in tegenstelling tot
andere delen van het land. de WGR-indeling,
dus de gewestindeling geheel of bijna geheel
klopt met de hulpverleningsindelingen als
brandweer, ambulancevervoer en dergelijke.
Hoewel hij waardering heeft voor de nieuwe
politieindeling, zou hij het voor de rest van het
land niet juist vinden de WGR-indeling hierop
te baseren. Hij eindigde met een pluim voor het
gewest: Ik kan mij niet voorstellen dat je tot
iets anders uit zou kunnen komen dan dat je
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gewoon Gooi en Vechtstreek handhaaft als een
keurig gewest wat volledig de veelheid van
functies hier kan vervullen.
De heer Gieskens, burgemeester van
Loosdrecht, wilde mevrouw De Graaff nog
graag het verzoek doen zich toch vooral flexi
bel op te stellen, als het gaat om de grenzen van
de regioindeling. Hij bepleitte een aanpassing
van de politieregio, zodat Loosdrecht ook daar
voor bij Gooi en Vechtstreek komt te horen.
Uiteraard was de discussie nog lang niet uitge
woed, integendeel, aldus de heer Boshuijzen.
Hij veronderstelde dat het gesprek nog wel zou
worden voortgezet tijdens de receptie met
muzikale omlijsting van de big-band van de
Gooise Muziekschool.

NOTEN
1) Sponsors: Advies- en Ingenieursbureau Grontmij,
Rabobank, Gebroeders Visser B.V. AmbulancesCarrosserie te Leeuwarden, N.V. PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Zuiveringschap
Amstel- en Gooiland, Muziekschool voor Gooi en
Vechtstreek, Tomingroep en Zebra Reclame
Adviesbureau te Bussum.
2) Presentatie Gewestelijke Diensten: (secretarie, GAD en
GGD) en Kruisvereniging.
3) Presentatie Groene relaties: Goois Natuurreservaat,
Rijwielpadenvereniging, Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten.
4) Het tijdens het congres aangeboden rapport: Natuur- en
landschapsvisie voor het Gooi kan worden aangevraagd
bij de administratie van de Vereniging van Vrienden van
het Gooi (mevrouw J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34,
1273 EA Huizen, telefoon 02152-66848), prijs ƒ 10,incl. portokosten.

Bestuur van de Vereniging van Vrienden van
het Gooi
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Weesp een middeleeuwse stad?
P.H.D. Leupen

Het is natuurlijk nogal boud om de algemeen
aanvaarde opvatting dat Weesp een middel
eeuwse stad geweest is ter discussie te stellen.
In de literatuur wordt immers nooit getwijfeld
aan het stadsrecht van 1355. Ik haast mij dan
ook om u te verzekeren dat dat niet de bedoe
ling is. Wel wil ik met deze wat uitdagende titel
aangeven dat er met de ontwikkeling van de
nederzetting tot de vesting uit de jaren rond
1350 iets aan de hand was, zeker als we de
lokale situatie vergelijken met die in andere
Hollandse steden van die tijd. Ik wil u iets ver
tellen over de recente stand van het onderzoek
naar de opkomst en eerste ontwikkeling van de
Hollandse stad in de middeleeuwen en de con
clusies die onderzoekers daaruit getrokken heb
ben vergelijken met wat we in Weesp aantref
fen. Dat betekent niet een echt lokaal-historisch
onderzoek, maar een poging om de lokale ont

wikkelingen in het kader van de HollandsUtrechtse geschiedenis te plaatsen.
Allereerst, en dat is een van de grootste proble
men voor de beoefenaren van de stedengeschie
denis, wat verstaan we eigenlijk onder een stad?
Op het Muiderbergse symposium ’De Hol
landse stad in de dertiende eeuw’ heb ik dit overigens in navolging van velen voor mij aan de orde gesteld.'1Het is zo ongeveer als met
Augustinus' definitie van de tijd: zolang we
maar niet om een definitie vragen, weten we
allemaal waar we het over hebben, als we de
tijd trachten te omschrijven, komen we in moei
lijkheden. Er zijn onder andere door historici
definities gegeven van wat we onder een stad
verstaan moeten. Het meeste ingang heeft de
definitie van R. van Uytven gevonden in zijn
grote artikel over het stedelijk leven
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1 le-14e eeuw in de nieuwe Algemene
Geschiedenis der Nederlanden. Hij zegt dat een
stad een nederzetting is met centrale functies,
met een eigen sociale en economische struc
tuur, met een relatief dichte bevolking, met een
uiterlijk dat tegenover de omgeving afsteekt
(torens, grachten, wallen of muren en poorten)
en met een eigen mentaliteit.21 Het zijn criteria
die gelden voor de middeleeuwse stad.
Laten we nu eens naar de situatie in het graaf
schap Holland rond 1250 kijken. De geschied
schrijvers zeggen dat eigenlijk pas na 1250 de
urbanisatie goed op gang komt, hoewel de
stadsrechten van Geertruidenberg, Dordrecht,
’s-Gravenzande, Haarlem en Delft stammen uit
de eerste helft van de dertiende eeuw. Vroeger
en eigenlijk nog tot voor kort dachten de mees
te onderzoekers, zoals J.F. Niermeyer en
H.P.H. Jansen, dat die verleningen van stads
rechten aan het begin stonden van de ontwikke
ling tot stedelijke gemeenschap; de laatste jaren
echter helt men over tot de mening dat in
genoemde plaatsen al geruime tijd voor de
stadsrechtverleningen sprake moet zijn geweest
van een economische bedrijvigheid, waardoor
de bewoners zich hier meer en elders minder
onderscheidden van de plattelanders.
J. Kruisheer heeft in een aantal artikelen aange
toond dat bijna alle dertiende eeuwse stadsrech
ten feitelijk teruggaan op een verzoek van de
burgers.’1Zij gingen naar hun stadsheer, de
graaf, en vroegen hem om voorrechten en vrij
heden. Deze had hier wel oren naar, maar liet
zich niet zomaar paaien, hij bedong een prijs.
Zo staat expliciet vermeld in de oorkonde uit
1246 voor Delft, dat de verlening een koop
overeenkomst was. Zo betaalde Dordrecht voor
het handvest van 1200 aan een huwelijksgoed
voor de tweede vrouw van graaf Willem I.4>
Niet altijd werd die prijs in geld uitgedmkt;
Alkmaar kreeg zijn stadsrecht in ruil voor mili
taire hulp tegen de Friezen. ’In de ons bekende
gevallen hebben we te maken met een door de
stadsheer en de inwoners gesloten overeen
komst. Afgezien van de prijs die de graaf
bedong, liet hij ook heel goed vastleggen naast de verleende privileges - wat voor dien
sten en lasten hij en zijn nakomelingen van de
burgers verlangden; heel vaak waren dat van
oudsher geldende, maar nooit eerder vastgeleg
de verplichtingen. Uit het onderzoek naar de
overlevering van de optekeningen van de stads

rechten in de stedelijke administratie valt soms
iets te zeggen over de toegefelijkheid van de
ene en de eisen van de andere partij. Het lijkt er
in het algemeen op dat ze wel aan elkaar
gewaagd waren.
Als we nu overspringen naar de eerste helft van
de veertiende eeuw zien we eerst hoe het er met
de urbanisatie in het graafschap Holland voor
stond. Er zijn dan ongetwijfeld een aantal grote
steden: Dordrecht, Leiden, Haarlem en Delft,
de zogenaamde ’goede steden’. Verder een aan
tal kleine steden: Geertruidenberg. Rotterdam,
Schiedam, Vlaardingen, Oudewater, Naarden.
Alkmaar en Medemblik. Amsterdam en
Muiden zijn tot 1317 niet Hollands, daarna
scharen zij zich in de rij. De grootste stad,
Dordrecht, telde kort voor 1350 zo’n
8000 inwoners, de kleinste enkele honderden.41
Ondertussen hebt u al gemerkt dat de stad
Weesp in dit verhaal niet voorkomt. Dat is niet
zo vreemd, want Weesp was in het grootste
gedeelte van de eerste helft van de veertiende
eeuw zeker geen stad. Bovendien behoorde het,
evenals Amsterdam, tot 1317 niet tot Holland,
maar tot het Sticht. Weesp wordt geen enkele
maal genoemd onder de Hollandse steden na
dat jaar, niet in 1347-1348, maar ook nog niet
in 1353 en 1354, terwijl van Muiden en
Naarden bijvoorbeeld in mei 1346 de privileges
bevestigd en in juni van datzelfde jaar 1346 de
bevoegdheden van de schepenbank vastgesteld
werden door gravin Margaretha.71
De kenners van de geschiedenis van Weesp zul
len nu zeggen: maar in 1355 is er dan toch maar
een privilege van de jonge graaf Willem V,
waarin stadsrechten aan Weesp gegeven wor
den. Dat is natuurlijk ook zo. Als we eens goed
naar dat stadsrecht van 1355 kijken, kunnen we
een paar opmerkingen maken.
Ten eerste, nergens wordt er in dit handvest
gerefereerd aan een bevestiging van de rechten
van Weesp. H. Brokken moet zich in zijn lijvi
ge studie over de Hoekse en Kabeljauwse
Twisten op dit punt vergist hebben: hij noemt
Weesp in een rij van acht steden, te beginnen
met Westkapellekl Dan wist Boogaard in zijn
aloude 'Beschrijving van Weesp en
Weesperkarspel’ uit 1849 het beter. Hij zegt:
’’Hertog Willem van Beieren spreekt in de eer
ste handvest van Weesp, gegeven den
20e Mei 1355, als van een beveste stad en
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bepaalt hare vrijheid tot den uitersten kant van
hare grachten.”9’ Niets over eerder, door hem of
zijn voorouders bij oorkonde verleende stads
rechten, maar wel - en dat is ten tweede - iets
over een vrijheid (’haer vrihede’) met grachten
:V _

•V . '• -

Hertog Willem van Beieren

en wallen of muren (’als sijt nu begraven ende
bevest hebben’11”) die op dat moment dus reeds
bestaat. Verder zien we dat de graaf de
Weespenaren poorters en Weesp ’(onse) poerte’ noemt. Hoe moeten we dit alles nu interpre
teren?
We moeten allereerst een duidelijk onderscheid
maken tussen de schriftelijk in 1355 vastgeleg
de regels en eventueel eerder mondeling gege
ven regels. En dit is in Weesp gebeurd. Met
Van Koolbergen denk ik dat het ’begraven ende
bevesten’ van Weesp aan de optekening van het
handvest van 1355 vooraf ging."’ We moeten
hiervoor eerst terug naar 1351. In maart van dat
jaar gaf dezelfde Willem van Beieren opdracht
aan een van zijn volgelingen in de strijd tegen
zijn moeder Margaretha, Gijsbrecht van
Nijenrode, om bij Muiden en Weesp de grenzen
van Holland te beveiligen en te bewaken.121Er
wordt niet precies uitgelegd wat daarmee

bedoeld werd. Het ligt voor de hand - en velen
hebben die verbinding gelegd - om te veronder
stellen dat beide plaatsen versterkt moesten
worden tegen de vijand. Willem voerde immers
oorlog met Utrecht. Naarden had dat in het
voorjaar van 1350 ondervonden: de stad was
platgebrand door de Hoeken onder leiding van
Dirk van Brederode en Filips van Wassenaar.
Maar de Naarders namen voortvarend de her
bouw ter hand: op 17 mei 1350 kregen ze van
Willem verlof om een veste te maken, al was
het dan niet precies op dezelfde plek als de
voorgaande.1’ De order van Willem van
Beieren aan Gijsbrecht van Nijenrode zal con
sequenties voor Weesp gehad hebben. Het is
niet onmogelijk dat het graven van de Oude
Gracht uit deze tijd of misschien zelfs uit vroe
gere tijd stamt, omdat het onwaarschijnlijk is
dat Gijsbrecht als eerste met de versterking en
beveiliging van de grenzen zal zijn begonnen.
Weesp wordt in het stadsrecht van 1355, zoals
we zagen, immers ’onse poerte’ genoemd; de
eerste maal dat ik die benaming voor Weesp
tegenkwam stamt uit enkele jaren daarvoor, uit
1349.14) Schepenen verklaren dat Jacob
Vosgeszoon en Haesje zijn vrouw een bedrag
van 161/2 pond zwart gegeven hebben voor het
dagelijks lezen van missen aan het
St. Nicolaasaltaar in de kerk van Weesp finder
poerte van Weesp daer een altair in worde
gewijt...’). Is Weesp dus al vóór 1355 een stad
geweest, ook al repte de graaf in zijn handvest
met geen woord over eerder verleende stads
rechten?
Het is lastig om de term ’poort(e)’ precies te
definiëren: het is eigenlijk net zo’n probleem
als met het begrip stad. In de middeleeuwen
gebruikte men in het middelnederlands voor
een stad het woord ’poort’. De term was een
synoniem voor ’stad’ en had dus een algemene
betekenis. ’Poort’ kon op alle soorten van ste
den slaan. Aan dit middelnederlandse woord
’poort’ liggen mogelijk twee Latijnse termen
ten grondslag. De ene term is de ’portus’, dat in
het klassiek Latijn ’haven’ betekende, maar in
de vroege middeleeuwen steeds vaker gebruikt
werd voor ’handelsnederzetting’. Aangezien
veel van die handelsnederzettingen zich tot stad
ontwikkelden, werd ’portus’ allengs ook
gebruikt voor ’(handels)stad’. Deze afleiding
wordt echter wel betwijfeld.151De andere term is
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Stadsrecht van Weesp

’porta’ en betekent ’poort, deur’. De ’porta’ is
ook de stadspoort.16’ Deze laatste betekenis ver
wijdde zich in het middelnederlands - maar hoe
en wanneer? - tot de stadsommuring, omwal
ling en omgrachting. De term 'poort’ kent dus
verschillende betekenissen. We noemen zo’n
woord een homoniem. We constateren nu dat in
het veertiende eeuwse oorkondenmateriaal die
verschillende betekenissen niet altijd scherp
gescheiden worden. Dat wekt natuurlijk geen
verwondering: ’stad’ en ’bevesting’ liggen erg
dicht bij elkaar, zeker voor onze middeleeu
wers. Maar toch zie je soms dat het onderscheid
wel gemaakt wordt en dat ’poort’ bij voorbeeld
nogal eens geprefereerd werd om het versterkte
karakter van een stad aan te geven. Van Uytven
constateerde overigens recentelijk dat men zich
in veel gevallen ook weer niet al te veel van
zo’n bevesting moet voorstellen. Hij zegt ver
der dat in de loop van de veertiende eeuw de
term ’poort’ vooral gebruikt wordt om kleine
steden aan te duiden in tegenstelling tot ’stad’.
Overigens is het onwaarschijnlijk dat zo’n
beveste plaats geen eigen vrijheid of jurisdictie
bezat zoals in het woordenboek van Verdam en

Verwijs wordt gesuggereerd.17’ Alleen, die vrij
heid hoeft nog niet op schrift te zijn gesteld, zij
vloeit in principe eigenlijk direct voort uit de
aanwezigheid van grachten en/of muren en wal
len of uit de door de landsheer verleende con
cessie om met de bevesting te beginnen. Er is
een duidelijke parallel te trekken met de mid
deleeuwse burchten en kastelen. Als een ver
sterkt huis werd opgetrokken dan ontstond een
bijzondere rechtskring. Het gewone geldende
recht stopte voor de kasteelmuren. Daarbinnen
bestond voortaan een immuniteitsgebied, een
'vrijheid' kunnen we ook zeggen, onder zeg
genschap van de kasteelheer. In de twaalfde,
dertiende eeuw ontwikkelde zich hieruit een
burgvrede: iedere inbreuk hierop viel onder de
competentie van de burchtheer en werd streng
gestraft.18’ Over dit onderwerp is wel het een en
ander in de literatuur te vinden, maar de paral
lellie stad-burcht zou zeker voor de
Nederlanden nog meer aandacht verdienen.
Er zijn in de Nederlanden voorbeelden van
’poorten’ in de betekenis van kleine beveste
steden te vinden. Zo bevindt zich niet eens zo
ver van Weesp een stadje waar de term zelfs in
de plaatsnaam voorkomt: Nieuwpoort, dat
gesticht werd tussen 1254 en 1272. In het twee
de stadsrecht van Nieuwpoort, van 1283, is
sprake van ’villa nova’ in de Latijnse en van
’Nypoirt’ enzovoort in de middelnederlandse
teksten. Een ’villa nova’ is een ’villeneuf’ een
door de heer gestichte en versterkte stad of
stadswijk.191
Als we nu terugkeren naar Weesp dan kunnen
we aannemen dat Weesp enige tijd vóór 1349
vergelijkbaar was met kleine versterkte steden
als Nieuwpoort en Muiden (en na 1350
Naarden). Het zou mij niet verbazen als Willem
van Beieren in de zomer van 1348 al opdracht
had gegeven om het dorp Weesp te versterken,
gezien de bijna continu doorgaande oorlog met
het Sticht Utrecht in deze jaren (juni 1346 einde
van de oorlog, juli 1348 hervatting). Hij had er
belang bij dat ’de palen van het land' in staat
van verdediging gebracht werden.”” Zoals
gezegd, het is niet helemaal duidelijk of de ver
lening van de opdracht tot bevesting het begin
van de nieuwe ’poort’ markeert of de daadwer
kelijke aanvang. In ieder geval moet de fortifi
catie-functie van Weesp voorop gestaan heb
ben. En zo is de toestand eigenlijk in de jaren
vijftig van de veertiende eeuw gebleven. Dat
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Weesp omstreeks 1350 nog niet onder de
Hollandse steden wordt gerekend, wijst er
waarschijnlijk op, dat de vesting nog in aan
bouw was; waarom Weesp toen geen nader
omschreven rechtsstatuut voor zijn poorters
kreeg, weet ik niet; misschien omdat er nog
geen grote problemen tussen de poorters en de
omwonenden, de bewoners van
Weesperkarspel, waren gerezen of omdat de
Weespenaren geen aanleiding zagen ont de
graaf om eigen welomschreven regels te vra
gen? Wel moet de stad bij het begin van de
bevesting een eigen stadsterritorium (de ’vrihede’) gekregen hebben, dus in institutioneel-juridische zin stad zijn geworden. In onze ogen
lijkt zoiets bijna onmogelijk: zonder schriftelij
ke regelgeving valt er niet te besturen.
Overigens hebben ook grote middeleeuwse ste
den als Utrecht en Groningen of geen of laat
stadsrechten gekregen. Niettemin, in 1355 was
het dan zo ver. Weesp kreeg zijn eigen, op
schrift vastgelegde regels.
Interessant is in dit verband dat Naarden en
Muiden zoals we hiervoor zagen al in 1346 van
gravin Margaretha wèl een nader omschreven
juridisch statuut kregen. De vroegste vermel
ding van Naarden als stad dateert uit 1337 en
voor Muiden zelfs uit de tweede helft van de
dertiende eeuw. Ging ook in deze plaatsen de
bevesting vooraf aan de optekening van de
stadsrechten? Ik denk dat de voorgeschiedenis
van Muiden en Naarden wat ingewikkelder ligt,
zodat ik op dit punt mij liever nog niet wil uit
spreken. "

binnen der vryhede van Weesp dat sal berech
ten onse schout mitten scepenen van bin
nen...""’ Daarnaast zullen er schepenen ’van
buiten’ geweest zijn en wel die van het omlig
gende platteland van Weesperkarspel. Afgezien
van de graaf zijn de burgers van Weesp hier
belanghebbende partij. Het is daarom niet uit te
sluiten dat zij in navolging van die van Naarden
en Muiden bij de landsheer aangedrongen heb
ben om een nadere regeling. Temeer omdat
andere bepalingen ook in die richting wijzen en
aan het eind van het handvest de graaf zegt, dat
hij deze punten en vrijheden aan de ’goede luyden van Weesp gheheven (heeft)’. De goede
lieden van Weesp zijn, vermoed ik, niet zo
maar alle poorters, maar de gegoede en invloed
rijke leden van de gemeenschap. Het is deze
groep die bedoeld wordt in het stadsrecht als er
sprake is van de toedeling van de helft van een
derde van alle boeten aan ’der poerten’. In het
handvest voor Naarden van 20 mei 1355 staat
ook deze bepaling.2” Toen Naarden in 1350 toe
stemming kreeg om een nieuwe stad te bouwen,
gaf de graaf opdracht ’’allen onsen gueden luyden, die daer omtrent geseten syn, dat sy onser
stede van Naerden vorderen, ende helpen veten
ende graven...”24’ Dat betekent dat de goede lie
den van Naarden en omgeving diep in de buidel
moesten tasten. Zo heeft ook in Weesp de
gegoede burgerij ongetwijfeld de bouw van de
vestingwerken voor het grootste gedeelte voor
haar rekening genomen. Daarom zullen juist
deze burgers om dit handvest en om volgende
privileges verzocht hebben bij de graaf: ’’voor
wat hoort wat”.

Als we nog eens nader naar de voorschriften
voor Weesp kijken, dan ontdekken we dat veel
bepalingen betrekking hebben op procedures,
die gevolgd moeten worden bij doodslag en
zaken waarbij wapens te pas komen (’wapenroft’, wapengeruchte), keurwonden, vredebreu
ken, kortom heel veel interne aangelegenheden.
Toch strijkt de graaf tweederde van alle boeten
op, de rest is voor schout en schepenen en ...
voor ’derpoerten' half om half, uitgezonderd
zware vergrijpen als doodslag en vredebreuk.
Dan gaat alles naar de graaf. Deze bepalingen
geven aan dat duidelijker dan tot nu toe het
geval was voor de vrijheid van Weesp en voor
de eigen poorters een eigen recht geldt en dat
zij - maar dat blijkt alleen impliciet - over eigen
schepenen beschikken: "Voert wadt gheschiet

Terugkomend op hetgeen in het begin van dit
artikel gezegd is over de gelijkwaardigheid van
beide partijen bij het afsluiten van een hand
vest: er is geen sprake van dat in het geval van
Weesp de burgers de graaf de wet konden voor
schrijven of, iets minder, tot eigenlijk niet
gewilde gunsten konden pressen. Het duidelijk
ste blijkt dat uit de bepaling: (als) ”si enich verbint maecken binnen onsen lande of daer buten
het ware met steden of met ridderen, met knaepen, met ghemeenten of met wien dat ware, soe
souden zij alle vriheden quyte wesen die wi
hem ghegheven hebben met desen brieve”.25’
Hier is sprake van een gunst, die de heer geeft
en die de heer ook weer kan intrekken als de
begunstigden zich niet houden aan zijn voor-
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vinden. Een bepaling zegt iets over het arreste
ren van poorters en het in beslag nemen van
hun goederen benoorden de Maas. Dat duidt op
enige handelsactiviteit. De bepaling dat poor
ters twee maal zes weken buiten de stad mogen
verblijven, wijst echter weer meer op het agrari
sche karakter van deze activiteiten van de inwo
ners. Hoezeer Weesp in deze tijd achterblijft in
vergelijking met Amsterdam als het gaat om de
handel bewijst het privilege om tolvrij door
heel Holland en Zeeland te mogen varen.
Weesp kreeg dit recht pas in 1356, Amsterdam
al in 1275.26>In het algemeen vaart men veilig
als men zegt dat Weesp zich pas ontplooide na
1355. De economische groei zet blijkbaar goed
in met de verlening van tolvrijdom in 1356.
Van Koolbergen geeft Weesp ’het predikaat
handelsstad’ in 1384 als de stad een overeen
komst met Dordrecht sluit over het stapelrecht.
Die overeenkomst krijgt dezelfde bepalingen
als Dordrecht met Haarlem, Leiden, Delft,
Amsterdam en Rotterdam heeft afgesloten. Het
recht op een jaarmarkt dateert van 1387, koop
lieden op weg naar die markt mogen dan tolvrij

waarden. Zo scherp wordt er tussen twee min of
meer aan elkaar gewaagde onderhandelaren
niet geslepen. In geen enkel ander stadsrecht
vond ik deze bepaling terug. De graaf is dus
duidelijk de sterkste partij. Ik vond in het
gemeentearchief van Weesp ook geen enkel
veertiende eeuws afschrift van het stadsrecht of
van andere stukken die op grote stedelijke acti
viteiten op dit gebied kunnen wijzen.
Zoals in Muiden en Naarden prevaleerden ook
in Weesp omstreeks 1350 de militaire en strate
gische boven alle andere belangen. Omdat de
burgerij financieel betrokken werd bij de grafe
lijke defensieplannen konden zij van hun heer
wel een tegenprestatie verlangen; hun eigen
belangen kwamen in 1355 en kort daarna boven
tafel. Daarmee zijn we aan een volgend punt
gekomen.
Aan de stadsrechtverlening ging, zo zagen we,
meestal al een zeker stedelijk karakter, dat wil
zeggen een concentratie van sociaal-economisch, cultureel en religieus leven vooraf. In
het stadsrecht van 1355 is daarover niet veel te
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NOTEN

langs Naarden en Muiden varen. In 1399
geloofden de tollenaars van de sluizen te
Spaamdam en Beverwijk nog steeds niet dat de
Weesper kooplui en die van Weesperkarspel
over het recht van vrije tol in Holland en
Zeeland beschikten: de graaf moet te hunner
gunste ingrijpen.2

Een samenvatting van dit artikel werd als lezing gepresen
teerd op de Open Dag van TVE, Weesp 25 mei 1991; uit
voeriger werd het onderwerp behandeld voor de Historische
Kring Weesp op 23 januari 1992. Mijn dank gaat uit naar
mevr. I. Kemperman-Wilke, gemeentearchivaris van Weesp,
voor haar vriendelijke medewerking.
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Corversbos, een apart bos?
Martin Stevens

Druk belopen en toch heel rijk; een impressie
van het natuurmonument Corversbos. Het
Corversbos is ontstaan als een soort achtertuin
van het ’s-Gravelandse landgoed Gooilust. De
familie Corver-Hooft had deze buitenplaats
jarenlang in het bezit en breidde deze uit in de
richting van Hilversum en tot op Hilversums
grondgebied! De grens van de gemeentes
’s-Graveland en Hilversum wordt ter plekke
gevormd door de Corverslaan. Daar staat de
boerderij Corversbos en het bos heette toen al
gauw in de volksmond ’Corversbos’. Het land
goed Gooilust kwam in 1895 door vererving in
bezit van de familie Six. Freule Six was
getrouwd met Frans Ernst Blaauw en zij woon
den in die tijd op Westerveld (nu het gemeente
huis van 's-Graveland). Tussen 1895 en 1897
verhuisden zij met de bijzondere dieren en
planten die F.E. Blaauw verzamelde, van
Westerveld naar Gooilust.
Het Corversbos had op dat moment een grotere
omvang dan nu. Het gebied liep van de
Schutters weg in het oosten tot de ’sGravelandseweg in het noorden. Ook het land
goed Trompenburgh hoorde bij het familiebezit
van Blaauw. De freule liet zich scheiden van
F.E. Blaauw. Na haar overlijden in 1934 gingen
haar bezittingen Gooilust en Corversbos naar
de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten op voorwaarde dat die ver
eniging Hilverbeek kocht van haar broer.
Blaauw besloot daarop zijn bezit, dat feitelijk
waardeloos was vanwege het ontzettend dure
Trompenburgh, na te laten aan de Staat der
Nederlanden.
Dc Dienst der Domeinen liet het landgoed
beheren door Staatsbosbeheer. Tot voor kort
kon men dus een stukje Staatsbosbeheer in het
Corversbos aantreffen. In 1990 heeft
Natuurmonumenten dit noordelijk stukje
gepacht voor de som van ƒ 1,—per jaar. Het
totale bedrag voor de duur van 99 jaar is direct
voldaan. In het najaar van 1992 zijn nog wat
kleine stukjes van Jagtlust gekocht van de fami

lie Six. Het Corversbos is nu weer bijna een
geheel.
Niet terug te draaien zijn de aan het huidige
bezit grenzende bebouwing aan de ’s-Gravelandseweg (het Diergaardepark), de Geert van
Mesdagweg (eind jaren vijftig) en de beide
sportvelden.
De kleine huisjes aan de Vaartweg, naast de
Rabobank, stonden vroeger aan de rand van het
Corversbos. Enkele stukjes akker zijn nog ver
pacht aan een boer; de rest heeft Natuurmo
numenten nu in eigen beheer.
Het bos
Van de totale oppervlakte van de ruim honderd
hectare is ruim twintig hectare akkerland. Deze
akkers zijn al vele honderden jaren in gebruik,
bevestigd door archeologisch onderzoek.
Waarschijnlijk waren het al akkers voordat de
grond in bezit kwam van de familie CorverHooft. Het omliggende bos was een duidelijk
gebruiksbos. Hakhout en houtproduktie stonden
op de voorgrond. Dit in tegenstelling tot land
goed Gooilust, dat vooral een wandelbos, park
of gewoon een grote tuin was en nog steeds is.
Een enkele grote bomenlaan van vooral beuken
herinnert aan een vrij recente poging uit het
midden van de vorige eeuw om het bos aan te
laten sluiten op het landgoed.
Op de plek van de schoolsportvelden en de
Geert van Mesdagweg lag eind vorige eeuw
nog een heide, de Schuttersheide, waarop de
Hilversumse Schutterij oefende. De
Corverskuil, tegenwoordig een korfbalveld en
golfbaantje, was een late zandafgraving. In de
kuil werd tot eind jaren zestig nog incidenteel
zand gegraven, totdat besloten werd er bagger
uit de Beresteinse Vaart te dumpen en er een
sportveld op aan te leggen. Het is nu een giflokatie!
Een totale ommekeer voor het bos voltrok zich
in de hongerwinter 1944-’45. Het bos ging
geheel plat. De bevolking van Hilversum èn de
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Jonge Beukenlaan vanaf bezoekerscentrum.

met zijn dekzand nooit kunnen ontstaan. Als
produktiebos opgezet, moest het worden onder
houden en dat gebeurde niet echt.
Eiken en Beuken met als ’verzorgend hout’ een
groot aantal naaldboomsoorten zoals Douglas,
Reuzespar, Hemlochspar, Sithaspar en
Oostenrijkse den hadden een regelmatige dun
ning nodig. De eerste jaren werd dit wel
gedaan, maar in de jaren zeventig is het vaak
'vergeten’.

bezetter hadden het koud. Legaal en illegaal is
toen het hele bos gekapt, op enkele beukenla
nen na. Het Duitse hoofdkwartier was geves
tigd op Gooilust en de hoge officieren hadden
villa’s in de wijken Trompenburgh en
Boomberg in bezit genomen. Een rechtstreekse
telefoonlijn door de bomen zorgde voor de red
ding van enkele ’woudreuzen’. Ook enkele
Beuken, Eiken en een Robinia bij de boerderij
aan de Vaartweg zijn toen gespaard gebleven.
Natuurmonumenten plantte vanaf 1948 het bos
weer in. Een enkel perceel werd zelfs inge
zaaid, een poging die in eerste instantie misluk
te, maar naderhand toch een redelijk resultaat
had, hoewel resultaat... Het arbeidsloon was
hoog en de houtprijs laag. Een echt rendabel
bos zou op de westrand van de Gooise stuwwal

Huidig beheer
Op dit moment wordt veel achterstallig onder
houd uitgevoerd. Niet om het weer als optimaal
produktiebos te laten fungeren, maar meer om
een natuurlijker bos te creëren met hier en daar
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de mogelijkheid van ’houtoogst’ op lange ter
mijn.
Vooral Eiken, Beuken en Berken krijgen nu
meer de ruimte om voor onze kindskinderen uit
te groeien tot forse oude bomen. Om het bijbe
horende natuurlijke bos ook gestalte te geven,
worden veel omgezaagde bomen door
Natuurmonumenten niet verwijderd. Ook als er
door een storm windworp ontstaat laat de
Vereniging deze bomen, vaak met kluit, rustig
liggen.
Takken worden niet versnipperd of afgevoerd,
maar blijven achter. Op veel plaatsen worden
open plekken gecreëerd, zodat de natuurlijke
groei van bomen weer wordt bevorderd; het bos
verjongt als het ware zichzelf. Het resultaat van
dit beheer is her en der te zien.
Het kleine perceel direct achter het bezoekers
centrum is in 1980 gedund en het lijkt nu al
heel wat natuurlijker. Iets verderop vallen voor
al de explosieve groei van varens, Naaldvaren,
Wijfjesvaren, Mannetjesvaren en hier en daar
Eikvaren en Douglas op. Wie goed kijkt ziet
ook honderden zaailingen van Hulst, Taxus
(zeldzame struiken in de bossen in Nederland!),
Grove den en Larix. Eiken, Beuken,
Lijsterbessen en Berken beginnen weer een
struiklaag te vormen, die door de eentonige
beplanting van Douglas en verspreid staande
Eiken volkomen verdwenen was. Voorbeelden
van dode houtakkers zijn nog te vinden in het
centrale en noordelijke deel. Daar wordt deze
winter hard gewerkt, het resultaat van de uitge
voerde werkzaamheden is binnen drie jaar te
zien.
Afwijkend van het gangbare bos zijn de stormvlaktetjes langs de Geert van Mesdagweg.
Naast de oude bijenschans ligt een stuk slordig
bos, althans zo lijkt het en het wordt ook door
de wandelaars zo ervaren. De kuil waarin de
bijenschans ligt, is oud, evenals de bijenschans
die al voor 1900 functioneerde en rond de
eeuwwisseling werd opgeheven. In 1950 is de
schans weer in gebruik genomen.
Veel mensen kwamen al klagen in het bezoe
kerscentrum, waarom die rommel niet opge
ruimd werd. Voor sommigen, vertrouwd met
het Nederlandse netheidssyndroom, zoals
geschoren gazons en aangeharkte parken, is dit
inderdaad rommel. De zeer vele insekten, waar
van er niet één schadelijk is voor de natuur,
vogels en zoogdieren, de natuur dus, zijn er

dolblij mee. Nieuwe planten voor het bos, zoals
Vingerhoedskruid, Wilgeroosje en
Boskruiskruid staan er massaal. Bramen,
Frambozen, Brandnetels en Hennepnetel nemen
inmiddels ook bezit van het bos en de eerste
Berken, Eiken en Lijsterbessen gaan al concur
reren met deze planten. Over vijfjaar is het al
een echt ondoorzichtig bosje geworden en over
vijftig jaar is het een natuurlijker gedeelte dan
het omringende bos. Het resultaat van een vorm
van beheer die ’niets doen' heet.

Terug naar de oude akkerbouw
Het beheer van de akkers is in de loop der jaren
eveneens sterk gewijzigd. In 1975 nam
Natuurmonumenten een klein deel in eigen
beheer. Zaaide daar rogge en gebruikte weinig
mest en geen bestrijdingsmiddelen. Binnen een
paar jaar groeiden er weer Korenbloemen,
Korensla, Bleekgele hennepnetel, Glad biggekruid, Slofhakken en nog veel meer. Een
'onkruidakker’ was ontstaan! Heel bijzonder in
West-Nederland waar in de moderne landbouw
de ongewenste kruiden (onkruid) worden bes
treden en zo uit de akkers zijn verdwenen.
Op dit moment wordt er op de akkers die in
beheer zijn bij Natuurmonumenten alleen ruige
stalmest en kalk gegeven. Gebruik van bestrij
dingsmiddelen is uit den boze. Op een klein
aantal akkers wordt nog door een boer gewerkt.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft hij
vrijwillig beperkt; er wordt nog wel erg veel
mest op gegooid. De akkerflora in dat gedeelte
is dan ook veel armer dan in het andere deel.
Deze winter is veel Winterrogge ingezaaid. Een
gedeelte Boekweit (een oud akkerbouwgewas) "
en Zonnebloem (het nieuwste akkerbouwge
was) blijft staan als voedsel en dekking voor
vogels en andere dieren.
De biologisch-dynamische kwekerij Land en
Boschzigt aan de Leeuwenlaan pacht jaarlijks
een gedeelte van de akkers voor de teelt van
pompoenen en aardappels.
Een deel maïs van de boer blijft staan in het
najaar voor de vogels die er tijdens de trek in
slapen en rusten. Bijzondere waarnemingen in
die maïs vanuit de vogeltrektelpost door de
Vogel werkgroep Het Gooi en Omstreken, die er
al zes jaar op woensdag- en zaterdagochtend in
de maanden september tot en met november
waarnemingen verrichten zijn; Rietgorzen,
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zeer broedvogels.
Diverse zoogdieren zijn in opvallende aantallen
aanwezig. Verbazingwekkend vanwege het
toch redelijk drukke wandelverkeer, vooral op
zondag. Vos, Ree (minimaal vijf), Haas, •
Konijn, Eekhoorn, Egel, Bunzing, Wezel,
Hermelijn, Mol en Muizen in soorten laten hun
sporen na. Enkele soorten vleermuizen jagen
van het voorjaar tot in de herfst ’s ochtends
langs de akkers en lanen. Het kleine grut, waar
onder insekten. Spinnen, Duizendpoten, enz. is

Waterpiepers, Gekraagde roodstaarten en
Paapjes.

Rijkdom
De grote afwisseling van allerlei boomsoorten,
akkers met verschillende gewassen en de nabij
heid van een oud landgoed zorgen voor een
grote verscheidenheid van dieren en planten.
Overgangen zijn rijk aan flora en fauna.
Overgang van bos naar pad, van pad naar hout-
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Haver, zicht op Gooi lust vanaf fietspad.

massaal aanwezig. Door de aanwezigheid van
dood hout, open plekken en vooral afwisseling
in begroeiing is het Corversbos bijzonder insek
tenrijk. Een aantal onderzoekjes heeft uitgewe
zen dat vooral van Wespjes en Zweefvliegjes
een bijzonder groot aantal soorten aanwezig is.
Geen enge steekbeesten, maar kleine insekten
die door de meeste mensen als vliegen gezien
worden en onder andere zorgen voor de prachti
ge gallen op de boombladeren. Planten zijn op
deze zure zandgrond wat minder in soortenaan-

wal, van houtwal naar akker... het zorgt voor
leven!
In het gebied broeden zo’n zestig soorten
vogels waaronder een aantal roofvogels en bij
voorbeeld alle mezen. Dat zijn Kool-, Pimpel-,
Kuif- en Zwarte mees, Blauwkop en Matkop.
Ook de vier spechtsoorten met Grote bonte,
Kleine bonte, Groene en Zwarte specht zijn
goed vertegenwoordigd. Zangvogels als
Zwartkop, Grote zanglijster, Heggemus, Boomklever, Boomkruiper en Goudvink zijn even-
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tal, al heeft het gewijzigde bosbeheer een dui
delijke verrijking tot gevolg gehad.
Veel planten die rond de jaren tachtig nog ont
braken komen nu steeds algemener voor.
Voorbeelden zijn het Lelietje der dalen.
Salomonszegel, Bosviooltje, Eikvaren en diver
se Ereprijssoorten. Speenkruid en Nagelkruid
zijn niet zeldzaam meer. Gewone Vogelmelk
komt sinds kort weer tot bloei.
Behalve mossen en varens gaan paddestoelen
explosief vooruit, zowel in aantal als in soorten.
Afgelopen najaar bijvoorbeeld was er een mas
sale groei van zeker zes soorten Russula’s,
Kastanjeboleet, Panter- en Parelamaniet,
Vliegenzwam, Fluweelboleet,
Eekhoorntjesbrood en Paarse schijnridder.
Zelfs de zeldzame Kostgangerboleet. Kleine
stinkzwam en Rechte koraalzwam kwamen
voor.
De struik- en boomlaag verandert langzaam.
Het aantal naaldhoutbomen zal kleiner worden.
Natuurmonumenten geeft de voorkeur aan
inlandse bomen. De buitenlandse soorten zullen
echter niet geheel verdwijnen. De natuurlijke
rijkdom van het Corversbos is mede te danken
aan de uiterst gevarieerde opbouw in boom
soorten. Grote Douglassparren, Zwarte dennen,
Fijnsparren, Reuze zilverspar, Japanse larix,
Hemlochspar, Sithaspar en Grove den blijven
zeker staan. Verder zullen Robinia en
Amerikaanse eik niet geheel verdwijnen, hoe
wel het aantal duidelijk af gaat nemen.

In de struiklaag domineert vooral Lijsterbes,
Vlieren Bergvlier, Vuilboom, Hulst, Taxus;
Vogelkers en Zoete kers komen overal voor.
Amerikaanse vogelkers en Esdoorn worden in
de bosbouw als probleem gezien en horen in het
natuurlijke bos niet thuis. Deze soorten exoten
zullen zoveel mogelijk verdwijnen.

De toekomst
Natuurmonumenten beheert het Corversbos als
een natuurlijk bos met een optie voor de toe
komst van een beperkt gebruik van hout. De
natuurlijke waarden staan voorop. Planten en
dieren hebben hier feitelijk voorrang op men
sen. Dat de samenleving via lucht- en bodem
vervuiling ook het Corversbos beïnvloedt, is
iets wat zorgen baart. De gevolgen van deze
externe beïnvloeding zijn duidelijk zichtbaar.
Het explosief toenemen van Bramen,
Frambozen en Grassen in bos dat niet gedund
is, wijst op aantasting van de bomen en op ver
mesting via de neerslag.
Plaatselijk is daar weinig aan te doen, het pro
bleem moet mondiaal aangepakt worden. Zo
niet, dan is het afwachten en genieten zolang
het nog kan. Voorlopig valt er nog volop te
genieten en kunnen we in het Corversbos de
effecten van het natuur- en milieubeleid zelf
volgen.
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wezig bij Natuurmonumenten.
10. Gedeelte van dit vak is ingezaaid (Beuken).
11. Beukenlaan gespaard vanwege telefoonlijnen van de
bezetter.
12. Japanse larix en Fijnspar, gedeeltelijk geveld door een
storm.
13. Voormalig Staatsbosbeheer gebied. Hier gaat sterk
gedund worden evenals in
14. Douglas, Reuze zilverspar, Grove den en laan van
Drents krenteboompje.
15. Akkers, het gearceerde deel verpacht. De rest in beheer
bij Natuurmonumenten.
16. Jonge beukenlaan in 1944 opgestookt door de Duitsers.
17. Sportvelden waar giftig slib is gestort.
18. Klein weitje met houtwallen.
19 en 20. Gemengd bos met Larix, Douglas, Eik. Beuk, enz.
dat is begin jaren tachtig gedund. Massale opslag van
onder andere Douglas en Hulst.
21. Gemengd bos met veel ’bewonerserosie’. De bewoners
van de Beresteinseweg zien het als hun achtertuin en
gebruiken het ook als zodanig. Vooral voor storten van
tuinafval, bouwen van hutten en het zagen van brand
hout.
22. Direct achter het bezoekerscentrum gemengd bos dat het
eerst gedund is. Nu wordt het weer aangepakt. Blijvende
bomen zijn gemerkt. Doel is een natuurlijker bos (maar
geen natuurbos, dat kan een mens niet maken).

Het bezoekerscentrum
Het genieten kan starten in het bezoekerscen
trum Corversbos aan de Vaartweg 202 in
Hilversum, geopend van dinsdag tot en met
zondag van 10-17 uur. Rondleidingen zijn er
iedere tweede en laatste zaterdag van de maand.
Op verzoek zijn er rondleidingen voor groepen.
Tijdens deze wandelingen en in het bezoekers
centrum wordt alles nog meer verduidelijkt dan
hier kon worden beschreven.
Inlichtingen telefoon 035-217886.
Legenda
1. Storm’vlakte’ bomen blijven liggen, vooral Douglas.
2. Storm’vlakte’ bomen zijn weggehaald, vooral Reuzen
zilverspar en Douglas.
3. Oude beukenlaan, verlengde van de Peerlkamplaan.
4. Zwarte dennen, Sithaspar, enz.
5. Schoolsportvelden met slecht onderhouden meidoorn
haag.
6. Doorgeschoten eikehakhoutbosje.
7. Fijnspar (Kerstbomenbosje) met onder andere Larix,
Hemlochspar en Douglas.
8. Open eikenbos met zeer veel mierenhopen.
9. Rustgebied voor reeën met oud Tolhuis. Tolbord is aan
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Het landgoed De Beek
Gerrit Jaspers

De vraag of een landgoed een sterk vergrote
tuin of een landschap in het klein is, zal wel
altijd onbeantwoord blijven. Eigenaar, beheer
der en bezoeker weten ieder voor zich wel wat
zij ervan vinden en dat maakt de belevings
waarde niet alleen erg persoonlijk, maar ook
zeer divers. Dat is waarschijnlijk ook de beste
taak die landgoederen in de tegenwoordige tijd
kunnen hebben, belevingswaarde voor velen.
Dit in tegenstelling tot vroeger tijden toen een
landgoed altijd particulier eigendom en dus
ontoegankelijk voor derden was. Dat gold even
zeer voor De Beek.
Bij akte van verbeurdverklaring toegevallen
aan de Staat d.d. 27 september 1947 onder
andere onder de overweging dat, gezien de
aanzienlijke schade door de oorlog en de vijan
delijke bezetting toegebracht aan het natuur
schoon in het Rijk in Europa, het van gewicht
moet worden geacht dat het landgoed ten
behoeve van het Nederlandse volk als natuurre
servaat in stand wordt gehouden. Het landgoed
komt onder beheer bij Domeinen. Citaat uit de
Akte van Verbeurdverklaring. Domeinen droeg
het beheer van de landgoederen op haar beurt
weer over aan de Stichting Goois
Natuurreservaat. Deze overdracht werd gete
kend op 29 juli 1949. De reden van de over
dracht lag in het feit dat de landgoederen aan
sloten bij het bezit van het GNR en dat
Domeinen in deze omgeving verder geen bezit
tingen had en een apart beheer bijzonder kost
baar zou zijn. Nu kon worden volstaan met een
jaarlijkse vergoeding van een paar duizend gul
den. Op 7 mei 1991 werd door Staatsbosbeheer,
de opvolger van Domeinen in deze beheersza
ken, een overeenkomst van erfpacht aangegaan
met het GNR. De landgoederen vallen nu
geheel onder het GNR tegen een jaarlijkse erfpachtprijs van ƒ 1,-. De overeenkomst duurt tot
31 december 2089. De gehele erfpachtprijs is
door het GNR voldaan.
De eigenaren die op deze manier een deel van

hun bezittingen, te weten de landgoederen De
Beek en het aanliggende Oud-Bussem ter
grootte van ruim 28 ha. moesten afstaan, had
den dit te wijten aan hun pro-duitse houding in
de Tweede Wereldoorlog.
Van oorsprong maakte het gebied deel uit van
de Gooise heidevelden. In de 17e eeuw werden
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enkele landgoederen gesticht, waaronder OudBussem en er werden nieuwe bossen aangelegd.
Na de zandafgravingen ter bescherming van de
vestingstad Naarden die ook hier plaats vonden,
kwam het in particulier bezit. De bosaanplant
en de aanleg van landschapsdelen in de toen in
zwang zijnde formele geometrische landschaps-

TVE 11'jrg. 1993
- 31 -

stijl werden in de eeuw die er op volgde voort
gezet. A. Bredius verwierf in 1825 het eigen
dom en veranderde veel aan de oorspronkelijke
indeling van het gebied. Hij plantte de oude
bomen van nu en zijn dus nu ongeveer 160 a
170 jaar oud. Het landgoed was toen veel gro
ter. Het tegenwoordige Oud-Bussem plus veel
omliggende grond hoorde erbij. De tegenwoor
dige Oud-Blaricummerweg was de oprit naar
het landhuis waar de familie woonde.

Waterpartijen
De grote lijnen van het geheel zoals het er nu
ligt, zijn door hem vastgelegd, behalve de
waterpartijen die goeddeels pas in 1905 zijn
gegraven.

»ƒjjjpl

Het water is puur kwelwater en welt op uit de
bodem en stroomt, al is het niet veel, via de bui
tensloot onder de brug tussen de twee voormali
ge personeelswoningen en langs het
Reigerseiland naar de vestingwateren van
Naarden. Nog maar enkele jaren geleden werd
de sloot, voorzover in bezit van het Goois
Natuurreservaat, jaarlijks uitgebaggerd.
Met eenvoudige handbaggeremmers en een
simpele houten boot was dit een tijd en man
kracht vretende klus die nu onbetaalbaar is
geworden. Rondom het Reigerseiland kunt u
nog net zien wat er gebeurd als dit baggeren
niet wordt gedaan. Jaar op jaar valt blad en
dood hout in het water en het resultaat is een
totale verlanding. Op zich een bijzonder boei
end proces om te volgen, maar voor het water
en al wat daar in en aan leeft natuurlijk funest.
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In 1993, en het kan bij het verschijnen van dit
verhaal al wel bezig of zelfs gebeurd zijn. gaat
het Goois Natuurreservaat, dat het
Reigerseiland begin tachtiger jaren in eigendom
verkreeg, alle waterpartijen uitbaggeren. Veel
zorg zal daarbij worden besteed aan wisselende
dieptes, aan voor plant en dier geschikte oeververlopen en aan speciaal voor de ijsvogelbroedplaatsen geschikte steile oevers. Die Ijsvogel is
(nog) geen broedvogel. Wel leeft de soort er
vaak voor langere tijd, soms zelfs meer dan
één. Het zou dus kunnen. Misschien ligt in de
zomer van 1994 de Ringslang weer te zonnen
op zo'n schuine, zonnige oever. Ze leven er nog
steeds, zoals er gelukkig nog zoveel leeft op De
Beek.

Waterbewoners
I let grondwater lijkt schoon te zijn, maar er zijn
geen recente onderzoeken gedaan.
Schaatsenrijders (niet de menselijke) en
Waterspinnen, Eendekroos en Gele plomp.
Snoek en Boerenkarper doen echter vermoeden
dat de kwaliteit redelijk is. Wel bekend is een
onderzoek van zo'n dertig jaar geleden. Door
de Heidemaatschappij werd het water toen goed
genoeg bevonden om er Regenboogforellen en
Goudwindes in uit te zetten. Dat is toen ook
gebeurd (waarom? vraag je je nu af), maar de
Snoeken die toen maar snel, ja u leest het goed,
werden afgeschoten, maakten met de meesten
ervan direct korte metten. Met nog een strenge
winter daar bovenop was het met de Forel
meteen gebeurd. De Goudwindes hebben zich
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met een tiental nog een jaar of acht weten te
handhaven en groeiden zelfs goed. De reden
van het alsnog verdwijnen is nooit duidelijk
geworden. Met zogenaamde schakelnetten is in
die tijd het water een keer afgevist om te kijken
wat er precies leefde. Boerenkarper, Meun,
Baars, Snoek, Voorn, Blei en Paling waren de
voorkomende soorten. Een kenner van het
gebied met een sleutel van het botenhuis had
zelfs een tijdje een clandestiene palingrookton
op het eiland staan. De goede oude tijd.
Schaatsen kan maar moeilijk op De Beek. Het
water bevriest slecht en zeer verschillend. Maar
bij een echte vorst kan het ijs tot praktisch op
de bodem komen en dat is voor veel vissen dan
het einde, zelfs ondanks het zagen van gaten en
het inblazen van zuurstof wat in het verleden
een paar keer is gebeurd.

Leven in een kathedraal
De ooit door iemand geplante Bosanemoontjes
staan al meer dan 35 jaar op dezelfde plaats.
Het worden er niet meer en niet minder. De
Koningsvaren staat plaatselijk aan de oever van

de binnensloot evenals de Salomonszegel.
Minder worden de Boshyacintjes die oor
spronkelijk blauw, wit en roze bloeiend in
grote pollen voorkwamen. Ze bloeien elk
jaar wat schraler en de aantallen worden
kleiner. Wel weer gelijk blijven al tientallen
jaren de Sneeuwklokjes. Een echte stinseplant die steeds opnieuw in ongeveer dezelf
de aantallen tevoorschijn komt. De Beek is
in meer opzichten een plaats om te genieten.
Soms heel spectaculair. Gaat u maar eens
staan op de toegangsweg naar kwekerij Van
Amstel precies op het hoogste punt schuin
achter het huis. Als u dan in oostelijke rich
ting kijkt, ziet u een dubbele rij beukebomen van zo’n dertig meter hoog. Daar tus
sendoor kijkend waant u zich in een kathe
draal. In het vroege voorjaar als het eerste
beukeblad in die ongelofelijke tint groen net
aan de bomen is verschenen, is dat een heel
aparte belevenis. Vogels zorgen voor de
kerkmuziek met de Boomklever als voor
zanger. Of u volgt het pad vanaf datzelfde
punt naar het water, langs de enorme taxus
struik. Als u daarin kijkt, ziet u de enorme
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bomen in Nederland' van de Bomenstichting
wordt dc soort maar vier keer genoemd. Of er
in het Gooi meer zijn, is niet bekend. De Beek
is, behalve een echt bomenland mede daardoor
natuurlijk ook een vogelgebied. Uit inventarisa
ties en nestkastonderzoek komt een beeld van
een heel redelijk aantal soorten en aantallen
tevoorschijn. De Boomklever is al genoemd,
het Goudhaantje en de Kuifmees zijn kenmer
kende soorten, de Bosuil broedt er regelmatig
en Buizerd, Sperwer en soms de Torenvalk
komen er voor, soms als broedvogel. Of de
Wespendief er ooit broedde zal wel altijd een
vraag blijven. Het sperwernest dat op twee
meter van de stam op een te dunne douglastak
zat, ruim vier meter boven de grond is een ver
haal apart. De twee jongen moesten geringd
worden en er was geen ladder. Gelukkig stond
er een dunne Vogelkers van goede hoogte
naast. De ringer klom in de Vogelkers, de hel
per ging daarmee zwiepen en het nest kwam
steeds dichterbij en daarmee de te ringen jon
gen. Het liep allemaal goed af, zelfs voor de
jongen die geringd uitvlogen en helaas nooit
teruggemeld zijn.

bomen van het eiland aan de overkant nog eens.
Kijkt u heel indringend dan tuimelt u als het
ware de dertig meter hoogte van die bomen
naar omlaag. Zelfs al is dat water maar een
metertje diep! Links van u het steile talud met
de Adelaarsvarens en voor u de uiterst grillig
gegroeide Treurbeuk met het Spaanse riet een
poort vormend die u in het land van Tolkien
doet wanen. U kunt er echter zonder gevaar
doorgaan en voor u kijken naar de enorme
Rododendron met daarboven en naast de Eik,
de Kastanje, de Beuken en de enige, maar dan
ook heel bijzondere, Plataan van het landgoed.
U kunt die Plataan herkennen aan de schors die
als bijzonderheid heeft dat er voortdurend grote
dunne vellen afvallen. De plek die dan tevoor
schijn komt, is veel lichter. Een bonte stam dus
die in Londen de dominee van de St. Paul's
Church ertoe bracht een beloning uit te loven
voor diegene die hem kon vertellen wie zijn
bomen telkens beschadigde. Er is nog een bij
zondere boom op De Beek. Helemaal achterin,
iets voorbij de uitgang aan de Bussummer
zijde, staat een grote Varenbladige beuk. Voor
de kenners, de Fagus sylvatica ’Asplenifolia’.
Zelfs in het prachtige boek 'Monumentale
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Eén van de vele voordelen van het begunstiger
van het GNR zijn!

Variatie volop aanwezig
U moet er in de paddestoelentijd ook eens
eigenlijk verplicht gaan kijken. Tenminste als u
op de goede manier (dus niet culinair) naar pad
destoelen kijkt. Rijk aan soorten en aantallen.
Natuurlijk mag u het Haarmos en het
Kussentjesmos en al die andere mossen niet
missen evenmin als die paar exemplaren
Gewone ereprijs die in de voorzomer op dat
kleine grazige plekje aan de waterkant tussen
gras en boterbloem zo prachtig blauw staan te
zijn. De Grote gele lis daar vlak naast vormt
wel een heel groot contrast. Zoogdieren zult u
er niet veel zien. De tijd van Ree en waarschijn
lijk ook Haas, lijkt voorbij. De Eekhoorn en
soms een Konijn bieden u meer kans. En
natuurlijk Muizen. Daarvoor moet u heel lang,
heel stil in de avonduren een wachtpost betrek
ken. Uw beloning zal meer zijn dan Muizen
alleen. Neemt u de tijd maar eens.

Tot slot
Op De Beek moet uw hond aan de lijn. U zult
dat niet vreemd vinden. Toch zijn er altijd weer
mensen die denken dat het verbod niet voor hen
geldt en dat dat hele kleine stukje cultuurlijke
natuur niet kwetsbaar is voor de lucht, de pootdruk en de mest van honden. Het is wel zo. De
hond moet, om het gebied in goede staat te hou
den, aan de lijn en niet aan die vermaledijde
robijnen van wel 10 meter lang. Anderhalve
meter is lang genoeg en beter nog is om de
hond ergens anders uit te laten en zonder uw
huisdier naar dit prachtige stukje Gooi te
komen. U geniet zelf meer en daarvoor gaat u
er uiteindelijk toch naar toe. Gewoon omdat het
er zo mooi is.
NOTEN

Verkeersinvloed

1) In de 17e eeuw waren enkele landgoederen gesticht,
waaronder Oud Bussem en er werden nieuwe bossen
aangelegd. De bosaanplant en de aanleg van landschapsdelen in de toen in zwang zijnde formele geometrische
landschapsstijl werden in de eeuw die erop volgde voort
gezet.
2) De omvorming van de landgoederen in de Engelse stijl
met gebruikmaking van het reliëf van de zandafgravingen ging ook na de eeuwwisseling nog door. Een lange
oprijlaan vanaf de straatweg Amersfoort-Amsterdam
naar het landhuis Oud-Bussem werd aangelegd. Dit
geldt ook voor het Reigerseiland met de sloten en de nu
nog bestaande lage weilanden. In 1925 werd de afzanding van De Beek weer opgepakt. De plaats van de hui
dige kwekerij, toen moes-, bloemen- en fruittuin werd
afgegraven. Alles geschiedde in de stijl van de bekende
landschapsarchitect J.D. Zocher die ook veel in het aan
grenzende Bikbergen heeft gewerkt.

Een enorme klap voor het landgoed is de aanleg
van de Rijksweg om de Noord (de Al) in het
begin van de jaren zeventig geweest. Het lage
weiland dat een buffer vormde tussen de bebou
wing van Bussum en het landgoed verdween
onder die weg. Het verkeer gaat nu wel heel
dicht langs de buitensloot en het lawaai ervan is
voor de bezoeker zonder meer hinderlijk. Uit
onderzoeken blijkt dat veel diersoorten negatief
reageren op verkeerslawaai. In een 1200 meter
brede strook langs wegen lopen met name de
broedvogelaantallen van vogels terug. Bij enke
le soorten is tot 40 procent teruggang vastge
steld!
Stelt u zich eens voor wat de aanleg van de weg
door Bikbergen, waar de gemeente Huizen
indertijd plannen voor had, zou hebben bete
kend. Aan twee zijden ingesloten door grote
wegen zou het landgoed totaal geïsoleerd heb
ben gelegen. Nu kunt u het beste aan die
lawaaiige buitenkant beginnen met wandelen.
Verder naar binnen gaande wordt het dan steeds
rustiger. U moet wel weten dat u niet zomaar op
De Beek mag wandelen. Een wandelkaart, ver
krijgbaar bij de VVV in Bussum of bij het
Goois Natuurreservaat in Hilversum is ver
plicht. Ook als u begunstiger bent van het
Goois Natuurreservaat hebt u vrije toegang.
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Activiteiten van de Vereniging

van Vrienden van het Gooi

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van het
Gooi zal worden gehouden op
donderdag 22 april 1993 om 20.00 uur

Plaats van de vergadering wordt nader bekend gemaakt.
Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Notulen van de ledenvergadering gehouden op 22 april 1992
Jaarverslag over 1992
Rekening en verantwoording over 1992
Verslag van de kascommissie
Vaststelling van de begroting voor 1993
N.B. De bij de punten 2, 3 en 4 behorende stukken zijn na 1 april a.s. op aanvraag
verkrijgbaar bij de ledenadministratie (zie binnenzijde omslag). De stukken
liggen bovendien in de zaal ter inzage.
5. Benoeming kascommissie 1993
6. Vaststelling contributie 1994
7. Bestuurswisseling
N.B. Statutair treedt af de heer ir E.J. van Busschbach, bovendien hebben mevrouw
drs S.R. Roest en de heer dr C. Dudok de Wit om persoonlijke redenen de
wens geuit hun bestuurslidmaatschap te beëindigen. Wij zijn inmiddels in
gesprek met enkele kandidaten. Hierover ontvangt u tijdig bericht.
Mevrouw G. Hamminga is bereid een tweede bestuursperiode te aanvaarden.
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting
Pauze
Wij proberen na de pauze voor u een lezing aan te bieden op het gebied van ecolo
gische verbindingszones.
Noteer alvast de datum van de ledenvergadering 1993:
donderdag 22 april 1993!
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Activiteiten van de Stichting Tussen Vecht
en Eem

IV %
, .........

-

Kasteel "De Nederhorst"

Open Dag TVE op 15 mei 1993

10.00 uur:

Opening door burgemeester J.
Goudberg, daarna openbare ver
gadering T.V.E.
10.30 uur: Inleidingen over:
- Geschiedenis van de naamgeving van plaat
sen in de regio.
- Bouwgeschiedenis van de Nederlands
Hervormde Kerk en rondleiding langs interi
eur en exterieur.
Tussen beide lezingen volgt een muzikaal inter
mezzo.

De jaarlijkse Open Dag zal TVE dit jaar houden
in Nederhorst den Berg. Deze dag is toeganke
lijk voor begunstigers van T.V.E., de leden van
de Vereniging van Vrienden van het Gooi en
alle overige belangstellenden. Aan het bijwo
nen van de ochtendbijeenkomst zijn geen kos
ten verbonden.
Het voorlopige programma ziet er uit als volgt.
09.15 uur: Ontvangst met koffie in het ver
enigingsgebouw van de
Nederlands Hervormde Kerk.
09.50 uur: Vertrek naar de Nederlands
Hervormde Kerk.

Na een aperitief en gezamenlijke lunch kan
men ’s middags een keuze maken uit de volgen
de excursies:
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- Rondleiding door het kasteel en bezichtiging
van de particuliere verzameling. Deze excur
sie wordt afgesloten met een kleine wande
ling door het dorp.
- Rondvaart op de Spiegel- en Blijkpolderplas
met uitleg over de zandwinning.
- Excursie naar het waterzuiveringsgebied.

Definitieve gegevens over deze dag zullen wor
den gepubliceerd in het speciale Nederhorst den
Berg-nummer van Tussen Vecht en Eem.

Reserveer nu reeds in uw agenda: zaterdag 15 mei 1993, Open Dag TVE

Excursie 5 juni 1993
Onder auspiciën van de Stichting Tussen Vecht
en Eem zal in juni 1993 een excursie per tou
ringcar georganiseerd worden naar twee plaat
sen van historische betekenis, te weten: Thorn
in Zuid-Limburg en Zoutleeuw (Léau) in de
Belgische provincie Brabant, circa 10 kilometer
ten westen van St. Truiden.
Thorn wordt ook wel ’het witte stadje’
genoemd vanwege de witgeschilderde huizen in
het oude - autovrije - centrum. Het plaveisel
bestaat uit keitjes en straatlantaarns branden
nog op gas.
De Stiftskerk is een Gotische kruisbasiliek met
een schitterend voornamelijk wit interieur. In
de vroegere kapittelzaal van de kerk is het
museum voor kerkelijke kunst te vinden.

Datum: zaterdag 5 juni 1993.
Vertrektijd: 08.00 uur
Vertrekplaats: Oosterspoorplein
(dat is aan de achterkant van het station),
Hilversum.
Prijs: ƒ 50,ƒ per persoon, waarbij inbegrepen
kopje koffie, lunch en entree kerken en musea.
Terug om circa 20.00 uur in Hilversum.
Men kan zich telefonisch opgeven voor de
excursie bij:
mevrouw T. Kruijmer-Vos, Botterstraat 7A,
Huizen, tel. 02152-51713.

Zoutleeuw - op z’n Waals: Léau - ligt in het
Vlaams sprekende gedeelte van België. We
bereiken dit plaatsje via Maaseik. Hasselt en
St. Truiden. Hier wordt de St. Leonarduskerk
bezocht, een gebouw dat voor een deel
Romaans en voor een deel Gotisch is. De beel
denstorm heeft hier niet plaatsgevonden, zodat
de beelden uit de 15e en de 16e eeuw nog
geheel in tact zijn.
De terugtocht gaat via Hasselt, Valkenswaard
en Eindhoven.
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immers er zijn grote bedragen nodig voor het
herstel van die plassen. Dat geld zou wel eens
letterlijk in het water gegooid blijken te zijn als
de bron van de vervuiling niet wordt weggeno
men.
Maar, er zijn ook nog belangen van de scheep
vaart en van de recreatie! De roeiers van Tromp
willen naar buiten kunnen en hetzelfde geldt
voor de watersporters met bootjes in de
Hilversumse haven.
De provincie Noord-Holland wil dus dat de
sluis open blijft, maar, zoals gezegd, er is geen
geld beschikbaar, omdat er over de lange reeks
van jaren dat Hilversum voor het onderhoud
van kanaal met bijbehorende installaties verant
woordelijk is, geen reserve is gevormd.
Resultaat: een compromis waarbij Rijk, voor
het overgrote deel, gemeente Hilversum, pro
vincie Noord-Holland en zuiveringschap beta
len. Op dit ogenblik is de sluis in reparatie en
zijn de lekkende deuren weer waterdicht
gemaakt en vinden de overige werkzaamheden
aan de kolk plaats.

Uit de tijdschriften
De Wijde Blik, uitgave van de stichting
Milieutijdschrift Gooi, Vechtstreek, e.o.;
no. 3 en 4, 1991
Onder het hoofdje ’Gesteggel om sluizen’
wordt vermeld (eind 1991) dat er nogal wat dis
cussie is rondom een drietal sluizen in de regio:
de Mijndense sluis, het Hemeltje en de
Zanderijsluis (tussen de Vecht en de Spiegel
en Blijkpolder op de grens van Nederhorst den
Berg en Weesp). De eerste twee sluizen zijn
vooral van belang voor T.V.E.
De Mijndense sluis, die de verbinding vormt
tussen de Drecht en de Vecht, is voor de sterk
gegroeide watersport te klein geworden, terwijl
de gemeente Loosdrecht de recreatie op de
plassen juist sterk wil bevorderen; alles vanwe
ge de commercie! Men wil de sluis daarom
viermaal zo groot maken als de huidige.
Daartegen zijn door de natuurbeschermers
bezwaren gemaakt, waarvoor de Raad van State
niet gevoelig is bevonden. Hangende een pro
cedure voor de AROB-rechter is de uitbreiding
niet geschorst.
We weten intussen dat de vergroting van de
Mijndense sluis afgelopen zomer een feit is
geworden.

Verder verhaal
Op dit punt zet De Trompet, orgaan van de
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp,
in een artikel ’Een schone zaak’ het verhaal
voort wat betreft de waterkwaliteit en de
bodemgesteldheid rond het Hilversums Kanaal
(no. 10, december 1992).
Bij het schutten naar de Vecht zal in de toe
komst gebruik gemaakt worden van een retourgemaal, zoals nu ook bij de Mijndense sluis in
gebruik is. Daardoor wordt voorkomen dat ver
vuild Vechtwater bij iedere schutting in het
kanaal zal lopen. De waterkwaliteit zal zodoen
de verbeteren.
Voor het op peil houden van het water in
Ankeveense en Kortenhoefse plassen zal men
overtollig water uit de Horstermeer terugpom
pen naar de plassen, maar dit is niet genoeg,
zodat er nog meer moet gebeuren.

Het Hemeltje
Anders ligt de zaak bij het Hemeltje, de sluis
die het Hilversums Kanaal met de Vecht ver
bindt en waarvan destijds op grote schaal
gebruik is gemaakt voor het winnen van zand
uit de plas De Wijde Blik.
De sluis is kapot en de eigenaar moet natuurlijk
voor de reparatie opdraaien. Maar in dit geval is
de gemeente Hilversum de verantwoordelijke
instantie en dan gaat het niet zo vlot. Er is
namelijk nooit aan gedacht dat ook sluizen wel
eens onderhoud moeten hebben. Verder is er
momenteel geen geld en denkt men daarom
slim te handelen door de sluis door een dam te
vervangen. Dat heeft bovendien het voordeel
dat het vervuilde Vechtwater niet meer via het
Hilversums Kanaal in de ondiepe Kortenhoefse
en Ankeveense plassen kan komen. Zo doet
men zowaar nog een goede daad ook!
Het Zuiveringschap juicht dit natuurlijk toe,

Rol van het grondwater
Wat hield de waterstand in het laaggelegen
plassengebied op peil? Het grondwater, dat van
de Utrechtse Heuvelrug en het hoge Gooi - zeer
zuiver water - naar het westen stroomt. Reeds
in de 17e eeuw waren er plannen om de
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Horstermeer droog te maken, maar dat is nooit
gelukt, omdat de kwel zo sterk was dat er niet
tegen te pompen viel. Na herhaalde pogingen
zijn de plannen verdwenen!
Door de bekende oorzaken - genadeloos weg
pompen voor drinkwater en water voor indus
trieel gebruik - stroomt het grondwater niet
meer in voldoende mate af, ja zelfs stroomt er
soms water in oostelijke richting, de omgekeer
de kwel! En daarom dat, om het peil in kanaal
en plassengebied in stand te houden, water uit
de Vecht ingelaten moest worden, waarmee
tegelijkertijd fosfaten en stikstof die het pias
senwater te voedselrijk maakten en dierlijk
plankton en vissen deden verdwijnen, binnen
kwam.
De concentratie fosfaat is nu zelfs tweemaal zo
hoog als in het begin van deze eeuw.
Verdere maatregelen
Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden van herstel en bescherming
van het gebied. Zo zijn er plannen om de grondwaterstromen te herstellen en het grondwater
beter dan voorheen te gebruiken. Dit grondwa
ter wil men nu voor de plas volledig behouden
en, voorzover het niet direct nodig is, in randzones opvangen en naar het plassengebied
terugbrengen.
Verder moet er geregeld gebaggerd worden,
want zolang er nog te veel vervuild slib op de
bodem ligt, is beter water inbrengen nauwelijks
zinvol. Deze baggerij gaat een slordige duit
kosten, maar het is bemoedigend om te consta
teren dat de provincie Noord-Holland ernst
maakt met het opruimen van vervuilingsgebieden om belangrijk en schitterend natuurgebied
te behouden.
Waarmee dan toch weer de goede kant is geble
ken van te lang uitgesteld onderhoud aan sluis
deuren!
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Goois Museum
Tentoonstelling ‘Spellen en speelgoed’

samenstelling Amsterdams Historisch Museum
23 januari t/m 21 maart 1993
Het Goois Museum toont tot en met 21 maart
een collectie bordspellen, kaartspellen en kwar
tetspellen, aangevuld met een kleine verzame
ling oud speelgoed. De verzameling speelgoed
is afkomstig uit de collectie van het Goois
Museum en uit de collectie van mevrouw
Marijcke Visser uit Bergen.

Inleiding
Voor het oudste spelmateriaal is een keus
gemaakt uit archeologische vondsten.
Hieronder vinden we oude tollen, speelschijfjes, knikkers en attributen die werden gebruikt
bij het kolfspel. De onderdelen zijn een kolf,
bestaande uit een lange steel met een verbrede
onderkant, de slof, en een kleine bal. Ook lig
gen er bikkels waarmee
werd gebikkeld. Bij het
bikkelen moest eerst een
houten of stenen balletje
omhoog worden gegooid,
waarna nog voordat het
balletje de grond raakt,
alle bikkels gedraaid
moesten worden. De
bovenliggende zijde verte
genwoordigde een bepaal
de waarde.
In de tentoonstelling zijn
ook oude prenten en twee
theeserviezen van
Amstelporselein uit circa
1790 te zien met kinderen
■
en volwassenen die aan
ir-Vr—i het spelen zijn.

vaak met de hand ingekleurd, maar later zijn er
fraaie afbeeldingen voor de kaarten gemaakt en
in meer kleuren gedrukt. De oude spellen date
ren uit de 17e eeuw. In de tentoonstelling wordt
een goed beeld gegeven van de ontwikkeling
van de kaartspellen.

Bordspellen en kwartetspellen
Veel instellingen en bedrijven lieten een spel
maken voor reclamedoeleinden. Hiervoor wer
den achterkanten van speelkaarten met reclame
bedrukt of er werden kaart- of kwartetspellen
met bijzondere afbeeldingen ontworpen. Ook
het bordspel leende zich goed voor reclame. In
de tentoonstelling zijn onder andere 19e en
20ste eeuwse bordspellen te zien van de
Amsterdamse Omnibus Maatschappij, de fietsenfabriek Simplex en de Amsterdamse likeur

Kaartspellen
Speelkaarten gaan niet lang mee. Meestal zijn
ze gemaakt van karton, aanvankelijk bedrukt en

stokerij P.J.A. Chrispijn.
Voor de meeste bordspellen heeft de opzet van
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het eeuwenoude ganzenbordspel als voorbeeld
gediend: een spiraalsgewijs lopend parcours
van 63 vakken, waarbij de getallen op het bord
verwijzen naar het menselijk leven. Bij vak 26
bijvoorbeeld begint de volwassenheid en bij
vak 63 eindigt het spel, omdat de toenmalige
gemiddelde levensduur van de mens niet hoger
dan 63 jaar was.

Speelgoed
Een complete keuken en wastafel met lampet
kan, poppen, een Van Gend & Loos wagen en
een Gooise tram bieden zicht op speelgoed uit
de 19e eeuw. Een diaprogramma biedt een
beeld van de manier waarop kinderen speelden
rond de eeuwwisseling.

Toverlantaarn
De tentoonstelling wordt aangevuld met toverlantaamvoorstellingen. Een toverlantaarn is een
toestel, dat (gekleurde) afbeeldingen vergroot
doet verschijnen op een wit scherm. Voor de
voorstellingen in het Goois Museum wordt
gebruik gemaakt van authentieke platen uit de
vorige eeuw. De beelden worden tot leven
gebracht door Annet Duller uit Kortenhoef, die
door haar taalgebruik en expressie het publiek
volledig in de ban brengt van de ouderwetse
toverlantaarnvoorstelling.

Het Goois Museum,
Kerkbrink 6, Hilversum,
Open: dinsdag t/m zondag van 12.30-16.30 uur.
Tel. 035 - 292826.
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en!) naar het op korte afstand gelegen natuurge
bied Botshol. Dit natuurgebied, ontstaan door
de vervening, is eigendom van de Vereniging
voor Natuurmonumenten. De plantengroei en
de diversiteit aan vogels geven dit mooie
gebied een bijzonder karakter. De vaartocht
onder leiding van de beheerder, Sytze de Vries,
duurt circa 2 uur. Bij deze excursie geldt een
bijzondere regeling, namelijk een splitsing tus
sen: bezoek aan het museum plus thee drinken
enerzijds en deelname aan de vaartocht ander
zijds.

Actualiteiten
Oudheidkundig genootschap Niftarlake
Secretariaat: Heerengracht 6, 3601 AL te
Maarssen, tel. 03454-71921.

Bezoek aan het stadhuis te Weesp
Het stadhuis te Weesp kwam tot stand in de
jaren 1772-1776. In dit imposante gebouw in
neo-classistische stijl is ook het
Gemeentemuseum gevestigd. Het Weesper por
selein maakt een belangrijk deel van de collec
tie uit. Op dinsdag 27 april zal ons lid mevrouw
drs A.J. Zondergeld-Hamer, als kunsthistorica
aan het museum verbonden, een rondleiding
verzorgen.
De museumcollectie kan in zijn geheel worden
bezichtigd en ook de ruimten die in gebruik zijn
voor de stadhuisfunctie. Thee kan worden
gedronken na afloop van de rondleiding in de
Koffiewinkel 't Carillon.

Datum: woensdag 23 juni 1993.
Tijd: 13.45 uur Museum,
14.30 uur thee,
15.00 uur vaartocht.
Plaats: Museum,
Heerenweg 240 te Vinkeveen:
Restaurant Jachthaven Borger,
idem;
Natuurgebied Botshol,
opstap naast Botsholsedijk 30.
Aantal: maximaal 25 personen.
Kosten: ƒ 16,50 per persoon totaal.
Inschrijving: secretariaat
(inclusief aanbieding voor poolen).
Betaling: penningmeester met 'Veen en Boot’.

Datum: dinsdagmiddag 27 april 1993.
Tijd: 14.00-15.30 uur
rondleiding,
na 15.30 uur thee.
Plaats: stadhuis van Weesp,
Nieuwstraat 41;
’Coffieshop’ ’t Carillon,
Nieuwstraat 36.
Aantal: maximaal 25 personen.
Kosten: ƒ 5,— per persoon.
Inschrijving: secretariaat.
Betaling: penningmeester met ’Weesp’.

Tentoonstellingsprogramma Singer
Museum tot mei 1993
17 januari t/m 14 maart 1993
Lou L oeber(1894-1983)
Schilderijen, tekeningen en studies
Het werk van deze socialistisch overtuigde kun
stenares, staat momenteel zeer in de belangstel
ling. Deze overzichtstentoonstelling laat een
ontwikkeling zien van een figuratieve naar een
meer abstracte stijl die het best constructivis
tisch genoemd kan worden.
Loeber's latere landschappen, portretten en stil
levens vallen op door symmetrische lijnen en
uitbundige kleurvlakken.

Bezoek aan Veenmuseum 'Op hoop van
zegen' te Vinkeveen en tocht door het
natuurgebied Botshol
De vervening staat centraal bij deze excursie.
De collectie van het museum geeft een beeld
van de historie van het baggeren van turf en van
de levensomstandigheden van de verveners.
Aan de hand van een op de band ingesproken
rondleiding worden de functies van de verschil
lende werktuigen uiteengezet. Na de bezichti
ging wordt thee gedronken in het restaurant van
de jachthaven Borger, op hetzelfde terrein.
Daarna gaan wij op eigen gelegenheid (pool

28 februari t/m 28 maart 1993

Michel van Overbeeke
Schilderijen en grafiek.
Verkooptentoonstelling.
Deze tentoonstelling biedt een overzicht van
het vroege en het recente werk van Michel van
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Overbeeke. In zijn nieuwe werk combineert hij
de schilderkunst met grafische technieken,
waarbij religiositeit, sexualiteit en de dood hem
als thema’s dienen.

Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland, Afdeling Naerdincklant
Dinsdag 20 april 1993.
Gerard Ruegg, geoloog en erkend specialist van
stuwwallen en het Gooi, is bereid gevonden zijn
kennis over de geologie van het Gooi met ons
te delen. Een unieke kans om meer te weten te
komen over de ondergrond van het Gooi.

21 maart t/m 25 april 1993

Drie Friese kunstenaars
Schilderijen.
Verkooptentoonstelling.
Werk van een drietal jonge Friese kunstenaars
(Eddy Sikma, Jan Freaks van de Bij en Marjan
Beek) zal op deze tentoonstelling te zien zijn.
Hun werk sluit aan bij de expressionistische tra
ditie waarbinnen zij alle drie hun eigen stijl
hebben ontwikkeld.

Deze lezing zal plaats vinden in het Goois
Museum aan de Kerkbrink in Hilversum en
begint om 20.00 uur.

Uitnodiging historische markt
21 maart t/m 23 mei 1993

Op zaterdag 27 maart 1993 organiseert de
Stichting Stichtse Geschiedenis een historische
markt voor alle historische verenigingen in de
provincie Utrecht. De markt vindt plaats in de
Nicolaïkerk op het Klaaskerkhof te Utrecht.
Voor de deur is parkeergelegenheid.

Het Rijks op reis
Gedurende ongeveer een half jaar leent het
Rijksmuseum te Amsterdam werken uit de
19e eeuwse collectie uit aan Nederlandse
musea in verband met een verbouwing. Samen
met het Drents Museum te Assen is een fraaie
selectie van veertig werken gemaakt die eerst in
Singer en vervolgens in Assen getoond zal wor
den.
De expositie omvat onder andere schilderijen
van Bauer, Breitner, Dijsselhof, Hart Nibbrig,
Isaac Israels, Van Looy, Verster, Veth, Witsen
en De Zwart.
28 maart t/m 2 mei 1993

Pieter de Monchy
Beelden
Verkooptentoonstelling.
De beeldhouwer Pieter de Monchy geniet grote
bekendheid door de vele karakteristieke en
expressieve portretten die hij in de loop der
jaren heeft gemaakt. Echter ook meer monu
mentale werken zijn op diverse openbare plaat
sen in Nederland te bewonderen. Vooral klein
plastieken en middelgrote bronzen zullen op
deze tentoonstelling worden getoond.

Op de markt presenteren historische verenigin
gen. musea, archieven, uitgeverijen, boekhan
dels en andere verwante instellingen op histo
risch gebied zich aan een breed publiek. In
marktkramen liggen boeken, tijdschriften,
foto’s, prentbriefkaarten, folders en ander pro
motiemateriaal ter inzage en ter verkoop.
De markt is een unieke gelegenheid voor ieder
een die is geïnteresseerd in de lokale en regio
nale geschiedenis van de provincie Utrecht. De
toegang is gratis. In de middag is er gelegen
heid te lunchen en kan er een bezoek worden
gebracht aan de nieuwe opstelling van de histo
rische afdeling van het nabij gelegen Centraal
Museum.
De markt begint om 10.30 uur en duurt tot
15.30 uur.

Singer Museum, Oude Drift 1, 1251 BS Laren
open dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur
maandag, 1 januari, 30 april en 25 december
gesloten
telefoon 02153-15656; infolijn 02153-15232;
telefax 02153-17751.

TVE l l 'j r g . 1993
-45 -

1920-1934. De gegevens in dit zware uit twee
delen bestaande boek zijn hoofdzakelijk ont
leend aan het levenswerk van de Friese onder
wijzer Klaas Uilkema. In opdracht van een drie
tal Leidse hoogleraren doorkruiste Uilkema in
genoemde periode ons land op een Harley
Davidson-motor om traditionele boerderijen op
te meten, te fotograferen en te beschrijven.
Een dergelijk onderzoek had voorzien nog niet
in ons land op grote schaal plaatsgevonden. Het
is van belang gebleken voor het verkrijgen en
conserveren van inzicht in het leven van een
deel van de Nederlandse bevolking.
Boerderijen toch zijn de gebouwen, waarin eeu
wenlang het overgrote deel van de
Nederlanders haar leven sleet, als boer/eigenaar, pachter of als boeremeid of -knecht.
Ten gevolge van de voortschrijdende industria
lisatie zijn in de laatste eeuw ontelbare boerde
rijen verloren gegaan en daarmee een schat aan
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Boekbespreking
Uilkema, een historisch boerderijonderzoek in
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door E.L. van Olst, handelsuitgave van haar
proefschrift.
Uitgave Stichting Historisch
B oerderij onderzoek.
Prijs ƒ 240,-.
ISBN 9070103133.
Enige maanden geleden verscheen er bij de
Stichting Historisch Boerderijonderzoek de
handelsuitgave van het proefschrift van Ellen
van Olst over het historisch boerderijonderzoek
in Nederland dat gedaan werd in de periode
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gegevens over het leven van alledag in het ver
leden. Onder de honderden boerderijen die
Uilkema documenteerde, bevonden zich ook
twee boerderijen uit Blaricum. Deze boerderij
en behoorden tot wat men in de beginjaren
twintig wel noemde ‘het Zuiderzeetype’. Een
benaming die eigenlijk nergens op sloeg en
daarom door de wetenschappers al spoedig
werd afgeschaft.
De ontwikkeling van de Gooise boerderijen zou
volgens Uilkema mede zijn af te leiden van de
wijze waarop de wintervoorraad hooi werd
opgeslagen. Hij schrijft hierover: ... ‘t Gooi
heeft ook (wat de boerderijbouw betreft) een
ontwikkeling doorgemaakt, maar die is goed te
volgen, omdat het oude en het nieuwe type
alleen hierin verschillen dat het oude huis het
hooi binnen in de vakken had, terwijl de nieu
were boerderijen het buitenshuis hebben in een
schelf of hooiberg. Merkwaardig is dat de boe
ren dit allemaal tegenspreken, omdat hooiber
gen daar al enige generaties in gebruik zijn,
maar weten doen ze ’t niet...
Van de twee opgemeten boerderijen in het dorp
was er een van het oude type en een nieuwere
boerderij uit het begin van de 19e eeuw. Beide
hadden de traditionele driebeukige opzet met
ankerbalkgebinten, deeldeuren in de zijgevel en
stallen in de zijbeuken.
Aan de kant van de deeldeuren bevonden zich
potstallen voor jongvee. De andere zijbeuk
bevatte een grupstal. Beide boerderijen hadden
mestdeuren in de zijgevels.
Naast deze overeenkomsten waren er ook veel
verschillen. Zo was de hoogte die nodig was
om in de zijgevel de hoge deeldeuren te kunnen
aanbrengen in het ene geval verkregen door het
dak ter plaatse op te lichten, in het andere geval
door versmalling van de zijbeuk. Ook in de
indeling van het woongedeelte zaten verschil
len. Bij de ene boerderij bevond zich de voor
deur in de kopgevel en bij de andere boerderij
zat deze opzij. Ook de plaats van de stookgelegenheid was niet gelijk.
Voor degenen die belangstelling hebben in de
historie van de Nederlandse boerderijen vormt
het boek een geweldige bron van informatie.

Ach Lieve Tijd
Op 8 oktober jl. waren wij in het
Singermuseum te Laren bij de aanbieding van
het populair historisch verzamelwerk ‘Ach
Lieve Tijd’ Duizend jaar het Gooi en de
Gooiers aan Prof Dr J. A. van Kemenade, com
missaris der koningin in Noord-Holland.
Wie het eerste deel van dit werk over het Gooi
en haar bewoners leest en, vooral ook, door
kijkt, wordt niet alleen getroffen door de zeer
rijke geschiedenis van onze streek. De vlotte
verteltrant en de bijzonder fraaie illustraties
maken lezen en kijken tot een aangename
bezigheid.
De uitgave bestaat uit vijftien delen.
Het eerste deel bevat enige verhalen over het
bewogen leven in het Gooi, dat al begon in de
late steentijd toen de streek min of meer perma
nent bewoond raakte.
De overige veertien delen behandelen elk een
afgepast onderwerp. De sport en het vertier, het
onderwijs, verkeer en vervoer, enzovoort. In
elke aflevering weer valt het accent niet op
grote evenementen uit het verleden, maar is de
aandacht gericht op mensen en hun lotgevallen
van alle dag.
Een gedeelte van de ruim 900 afbeeldingen in
de serie is nog niet eerder gepubliceerd.
De delen zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke
boekhandelaar.
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