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Tijdschrift van de

Vereniging van Vrienden van het Gooi
•-

en de

Stichting Tussen Vecht en Eem

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 Bergen Weesp, musea in Hilversum, Huizen, Laren
en Naarden, alsmede archeologische en genealogische
organisaties en archieven.

Lidmaatschap/abonnement

Donatie/abonnement

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

aanmelden bij
E.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
se'cretaris G. Hamminga-van der Vegte,
Amersfoortsestraatweg 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
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drsJ. Kwantes, Bussum, 02159-35970
ir H.J. Proper, Hilversum, 035-218897
mr G.H. Veenhoven, Bussum, 02159-30090
mr A.M. Westermann-de Boer, Laren, 02153-12428

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
prof dr P.H.D. 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.

TVE 1 Ie ji'g. nr.4, december 1993

Tussen Vecht en Eem

; ' - -V Vfe'

r." -

.

css ;
WËH

>
* ■ '-

■

&
*

WÊËm

.

•

m *
L

ê
js të m

W- ■
fW/rn El

Wm£Liki;±$&

m Kkè^

. , . : -M-i

... ' -V / v.-

Tijdschrift van de

Vereniging van Vrienden van het Gooi
en de

Stichting Tussen Vecht en Eem

•■'■

Redactie

Inhoud

voorzitter

K. Veling
Vlinders tussen Vecht en Eem

183

E.N. Palmboom
De Gooische koptienden, tiend of tijns?

188

C.L. Heek (ca. 1910)
Overzicht van de geschiedenis
der Vaarten in het Gooi

196

J. Kwantes
Voor Hilversumse Meent-Oost: tennis en
short-golf of natuurgebied

201

Activiteiten van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi

212

E.E. van Mensch, JHB Koekkoekstraat 26,
1214 AD Hilversum, 035-234913

secretaris
L.R. Huese-Rommerts, Van Gelderlaan 74,
1215 SP Hilversum, 035-219279

leden
mw. C.M. Abrahamse, Diependaalselaan 294,
1215 KH Hilversum, 035-292646 (kantoor)
drs Maria W.J.L. Boersen, A.Paulownalaan 5,
1412 AK Naarden, 02159-46926
D. Dekema, Drossaard 30,
1412 NS Naarden, 02159-40760
A. Farjon, 3, Abbey Street, Eynsham, Witney.
Oxon, 0X8 1 HR - Engeland
D.A. Jonkers, Koggewagen 3,
1261 KA Blaricum, 02152-60456
dr A.J. Kölker, Jan Steenstraat 41
2162 BM Lisse, 023-144360 (kantoor)
drs J. Kwantes, Vondellaan 29,
1401 RW Bussum, 02159-35970.

Redactiesecretariaat
Van Gelderlaan 74, 1215 SP Hilversum,
035-219279.
TUSSEN VECHT EN EEM verschijnt vier
maal per jaar. Nieuwe leden/donateurs krijgen
alle nummers van het lopende jaar.

Losse nummers, inbinden jaargangen
K. Kool, Jagerspad 31,
1251 ZW Laren, 02153-15680.
Prijs speciale nummers f 10,andere nummers f 4,-

Druk:
Drukkerij Spieghelprint, De Nieuwe Vaart 50,
1401 GS Bussum, 02159-50200.
© TVE 1993. Gedeeltelijk overnemen van arti
kelen slechts toegestaan met uitdrukkelijke
bronvermelding. Geheel overnemen na schrifte
lijke toestemming van het redactiesecretariaat.
ISSN 0169-9334
Oplage van dit nummer 4700 exemplaren.

Activiteiten van de Stichting
Tussen Vecht en Eem

214

Uit de tijdschriften

215

Literatuur

218

Goois Museum

221

Actualiteiten

224

Varia

228

Van de redactie
Er is al heel veel geschreven over dj geschiedenis van
het Gooi . Vaak werd de tekst gedrukt en in grote aantal
len verspreid, maar soms kwam de informatie slechts bij
een klein aantal geïnteresseerden terecht. Het is vaak
jammer dat een meestal waardevol onderzoek niet meer
bekendheid heeft gekregen, waardoor soms later weer
opnieuw iemand het zelfde onderzoek gaat doen.
In bibliotheken en archieven zijn tal van die wetenswaar
dige publikaties terug te vinden. Tussen Vecht en Eem
wil ondermeer ook aandacht vestigen op juist die druk
werken.
In dit nummer is als voorbeeld een kort geschrift uit
circa 1920 afgedrukt. Het is een studie van de
Hilversumse geschiedvorser C.L. Heek (1878-1941).
'Hij wist in die tijd als geen ander de weg in de diverse
archieven en heeft zijn bevindingen vaak op zeer beperk
te schaal verspreid. De tekst, hoewel gedateerd en hier
en daar gekleurd, biedt ook nu nog een schat aan infor
matie over de vaarwegen in het Gooi.

Foto titelpagina: Stadswallen van Naarden,
woonplaats voor honderden Bruine zandoogjes
en Zwartsprietdikkopjes.
Foto: De Vlinderstichting/Inge van Halder.

Vlinders tussen Vecht en Eem
Kars Veling

"Ik wandel van mijn huis naar de brievenbus
op de hoek. Het is een heerlijk warme dag in
juli. Overal om me heen fladderen de felblauwe
Icarusblauwtjes. Boven de bloemrijke graslan
den. geel van Rolklaver en Jacobskruiskruid,
tel ik tientallen Bruine zandoogjes. Drie dagpauwogen delen een distel en langs de bosrand
zoekt een Landkaartje naar een Brandnetel
waarop ze haar eitjes kan afzetten. ”
Een stukje van J.P. Thijsse uit Drenthe in de
jaren twintig? Nee! Een dagelijkse belevenis
van een inwoner van Naarden in de jaren
negentig. Een natuurvriendelijk groenbeheer
heeft geleid tot zeer vlinderrijke wijken in deze
stad. Ook in de rest van het Gooi blijken nog
heel wat vlinders te zien te zijn. Bij een goede
inrichting en een vlindervriendelijk beheer kun
nen deze behouden worden en kunnen diverse
soorten zich ongetwijfeld nog uitbreiden.

Vlinders vroeger en nu
De oudste vlinderwaarneming uit het Gooi en
omstreken, die is opgeslagen in het databestand
van De Vlinderstichting, is die van de heer
Copijn, die op 17 augustus 1816 te Loosdrecht
een Kleine vuurvlinder waarnam. Vanaf die tijd
zijn 62 soorten dagvlinders waargenomen, dit is
meer dan 80% van alle soorten die in Nederland
voorkwamen.
Na 1986 zijn er uit het gebied tussen Vecht en
Eem ruim 3500 vlinderwaarnemingen verza
meld. Er komen in deze streek nu nog 34 soor
ten voor (zie tabel). Niet alle soorten zijn per
manent aanwezig. De Grote parelmoervlinder
en de Gele luzernevlinder zijn ongetwijfeld
zwervers.
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Het bos
De Eikepage (Quercusia quercus) is een echte
bosbewoner. Om deze vlinder te zien, moet je
als een vogelaar door het bos gaan; neus
omhoog en kijker in de aanslag. Eikepages
bevinden zich namelijk meestal in de kronen
van eiken. Hier ontmoeten mannetjes en
vrouwtjes elkaar en hier wordt ook meestal
voedsel gezocht. Eikepages zitten zelden op
bloemen, maar halen de afscheiding van blad
luizen van het blad van de eik. De soort vliegt
in juli en augustus en dan worden de eitjes
afgezet tussen de knoppen. Pas na de winter
komen de rupsen uit het ei en beginnen te eten
aan het jonge, net uitgelopen blad.
De Eikepage is geen zeldzame vlinder in het
Gooi. Op allerlei plaatsen waar oudere eiken op
een zonnige plaats staan, kan deze soort gezien
worden.
Het Bont zandoogje komt ook nog regelmatig
voor. Het bos moet dan wel zonnige plekjes
hebben. De mannetjes bezetten die zonnige
plekken en jagen er andere mannetjes fanatiek
uit, soms in een spiraalvlucht tot hoog boven de
bomen. Vrouwtjes pendelen langs die zonnige
plekjes en worden door de mannetjes wel in
’hun’ territorium geduld. Of beter de territoria
zijn bedoeld om vrouwtjes te lokken!
De bosrand
In een goed ontwikkelde bosrand, met een
geleidelijke overgang van kruidenrijk grasland
via ruigtekruiden en struiken naar opgaand bos,
kunnen zeer veel vlindersoorten voorkomen.
Landkaartjes zijn echte bosrandvlinders. Het
Landkaartje kwam in de jaren veertig nog nau
welijks in Nederland voor, maar heeft zich
vanaf die tijd sterk uitgebreid. De meeste kans
om een Landkaartje tegen te komen, hebt u bij
een zonnige bosrand, een breed bospad of bij
boerderijen. Het Landkaartje zoekt veel de
beschutting op en wordt in het open veld
slechts zelden gezien. De eitjes worden in een
bosrand of langs een ruigte afgezet op
Brandnetel. Het Landkaartje heeft twee genera
ties per jaar, die er heel verschillend uitzien. In
mei vliegt de eerste generatie die overwegend
oranje van kleur is met donkere vlekken. In juli
vliegt de tweede generatie die een zwarte
grondkleur heeft met een brede witte band.
Vroeger dacht men zelfs met twee verschillen

de soorten van doen te hebben. De mannetjes
van het Landkaartje bezetten een territorium.
Hierbij zit het mannetje op een hoger gelegen
punt van waaraf hij een goed uitzicht heeft.
Andere vlinders die in de buurt komen, wor
den achtervolgd en, als het mannetjes zijn,
weggejaagd. In bosranden met een geleidelijke
overgang van bos, via struiken en ruige krui
den naar grasland komen vaak mooi beschut
gelegen brandnetelplekken voor. Hier vinden
we dan ook de meeste Landkaartjes.
In de bosrand is ook de Gehakkelde aurelia aan
te treffen. Tot 1990 werd deze vlinder slechts
zelden in het Gooi aangetroffen. In 1990 heeft
de soort een heel goed jaar gehad en heeft zich
vanuit het zuiden van Nederland sterk uitge
breid. Inmiddels komt de soort op vele plaat
sen voor als de bosrand geschikt is. Ook voor
de Gehakkelde aurelia is de Grote brandnetel
waardplant. De soort kiest het liefst kleine
groepen in inhammetjes van de bosrand. Op
deze plekken, waar de zon, maar niet de wind,
bij kan komen, kan de temperatuur zeker een
aantal graden hoger worden dan in de omge
ving.

Grasland
ln het voorjaar, zo rond koninginnedag
(30 april) begint het Oranjetipje te vliegen. De
mannetjes, wit met een opvallende oranje vleu
geltip, patrouilleren kilometers op een dag op
zoek naar vrouwtjes. De soort komt voor op
graslandjes met Pinksterbloem en langs bos.randen waar Look zonder look groeit, de
waardplant van de vlinder. De rupsen leven
van de hauwtjes van de plant, waar de zaden in
zitten. De rupsen vreten van die zaadjes tot in
juni en dan zoeken ze een plek om te verpop
pen. Deze verpoppingsplaats moet op een plek
zijn die maandenlang met rust wordt gelaten,
want vanaf juni tot het volgend jaar april hangt
de rups in de vegetatie. Vandaar dat, hoewel
het een graslandvlinder is, er altijd bos of
struikgewas in de buurt moet zijn.
We kennen, ook in het Gooi, een aantal echte
graslandvlinders. Er zijn soorten waarvan de
rupsen leven op allerlei grassen. Je zou ver
wachten dat die soorten dus overal wel voor
zullen komen. Grassen staan immers overal!
Toch is dit niet het geval. Zwartsprietdikkopjes
bijvoorbeeld kunnen we lang niet overal aan-
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diersoorten zullen er ook van profiteren.
Vlindervriendelijke maatregelen zijn natuur
vriendelijke maatregelen.
Grasland moet worden gemaaid en het maaisel
zal moeten worden afgevoerd. Hierdoor krijgen
de kruiden meer kans en dat is voor vlinders
positief. Door dat maaien worden echter ook
veel eitjes, rupsen en poppen vernietigd.
Daarom moet nooit alles worden gemaaid.
Stroken langs het bos of langs een slootkant
moeten blijven staan. Hierin kunnen veel vlin
ders, poppen, rupsen en eitjes overwinteren.
Zo’n niet gemaaide rand zal ook overwinteringsmogelijkheden bieden voor egels, amfi
bieën en andere diersoorten. Deze rand wordt in
het volgend jaar in augustus wel weer meege
maaid, maar dan blijven andere stukken staan.
We noemen dit gefaseerd maaibeheer.

L * '--

Landkaartje

treffen. Dit wordt begrijpelijk als we de levens
loop bekijken. In juli vliegt de vlinderen dan in
begin augustus worden de eitjes afgezet op
allerlei grassen. Deze eitjes blijven daar over
winteren. De rupsen kruipen pas in het volgend
voorjaar uit de eitjes en beginnen dan pas te
vreten. Het is duidelijk dat als er na half augus
tus nog wordt gemaaid, waarbij het maaisel
wordt afgevoerd, er daarmee ook veel eitjes
worden afgevoerd.

Wat kunnen we doen om de vlinders te
behouden?
Natuurreservaten
Om de vlinders die nog in het Gooi voorkomen
te behouden en om wellicht weer een aantal
soorten terug te krijgen, zullen we rekening
moeten houden met de eisen die ze stellen aan
hun leefgebied. Dat begint in de natuurreserva
ten. Het bos moet halfopen zijn, met zonnige
plaatsen en een variatie in de begroeiing. In uit
gestrekte, donkere bossen zullen maar weinig
vlinders kunnen leven.
De bosrand zal geleidelijk moeten zijn. Een
overgang van kruidenrijk grasland, via een
zone met hogere kruiden (de zoom), een zone
met struiken (de bosmantel) naar het echte bos.
In de rand zullen inhammen moeten zijn om de
warmteminnende vlinders meer kansen te
geven. Zo’n geleidelijke overgang is niet alleen
voor vlinders gunstig, maar heel veel andere

Verbindingsbanen
Als de natuurgebieden vlindervriendelijk wor
den beheerd, dan zullen de vlinders zich ook
verspreiden buiten deze gebieden. Daarvoor
moeten we verbindingsbanen door het cultuur
landschap hebben. Dit zouden banen moeten
zijn waarlangs de vlinders zich kunnen ver
plaatsen. Houtwallen, slootkanten en wegber
men kunnen hier uitstekend voor dienen. Ook
hier moet dan gezorgd worden voor waardplanten voor de rups en nectarplanten voor de vlin
der. Beheerders van deze banen (waterschap
pen, gemeenten en Rijkswaterstaat) zullen in
hun beheer ook rekening moeten houden met de
vlinders.

Openbaar groen
Wanneer vlinders de mogelijkheid krijgen zich
vanuit de natuurgebieden te verspreiden en zich
langs wegbermen en houtwallen kunnen ver
plaatsen, zullen ze ook in de stad komen. Als ze
hier alleen saaie stukken bosplantsoen en
gazons aantreffen, zullen ze snel verdwijnen.
Ze sterven of vliegen door naar betere plaatsen.
Door gazons minder te gaan maaien, twee maal
in plaats van zevenentwintig maal per jaar en
het maaisel af te voeren, zal hier kruidenrijk
grasland kunnen ontstaan. Deze plaatsen kun
nen gaan wemelen van de vlinders. In het open
baar groen in de gemeente Naarden werden in
één woonwijk op één dag maar liefst
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750 Icarusblauwtjes waargenomen. Zoveel
exemplaren vind je zelfs in natuurgebieden
maar zelden.
Vlinders lenen zich uitstekend voor natuur- en
milieu-educatie. Door de steden geschikt te
maken voor vlinders hoeven de kinderen niet
meer een half uur in de auto te zitten om bij
’natuur’ te komen, maar zullen ze dagelijks, op
weg van school naar huis met de natuur in aan
raking komen. Op de omgevormde gazons kun
nen ze bloemen plukken en de vlinders zien
fladderen.

Tabel
Waargenomen soorten dagvlinders tussen
Vecht en Eem vanaf 1987
(archief De Vlinderstichting).
Grote pages
Koninginnepage
Dikkopjes
Zwartsprietdikkopje
Geelsprietdikkopje
Groot dikkopje
Kommavlinder

Een tuin vol vlinders
Ook in tuinen zijn zeer veel mogelijkheden om
de vlinders te helpen. Het is heel makkelijk om
van je tuin een ’vlinderkroeg’ te maken. Zet een
Buddleia of Vlinderstruik op een zonnige plaats
en talloze vlinders zullen er even langskomen
om wat te drinken. Veel leuker is het natuurlijk
om je tuin tot een thuis voor vlinders te maken.
Tot een plaats waar de vlinders zich ook als ei,
rups en pop thuisvoelen. Er zijn vele mogelijk
heden voor vlinders in je tuin. Meer informatie
is te vinden in het boekje ’Uw tuin vol vlin
ders’, dat bij de Vlinderstichting te verkrijgen
is.

Vlinders terug tussen Vecht en Eem
Er komen nog steeds veel vlinders voor in het
Gooi, maar als iedereen zich inzet zullen de
soorten en aantallen nog sterk toe kunnen
nemen.
Als er in het beheer van natuurgebieden, weg
bermen, slootkanten, stedelijk groen en tuinen
rekening wordt gehouden met vlinders, zal het
Gooi een zeer vlinderrijk gebied kunnen wor
den. De Vlinderstichting is altijd bereid om
hierbij behulpzaam te zijn.

Witjes
Oranjetip
Citroenvlinder
Gele luzernevlinder
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Blauwtjes en kleine pages
Groentje
Eikepage
Kleine vuurvlinder
Bruine vuurvlinder
Bruin blauwtje
Icarusblauwtje
Boomblauwtje
Heide blauwtje
Aurelia’s
Grote parelmoervlinder
Zilverenmaan
Atalanta
Distelvlinder
Landkaartje
Gehakkelde aurelia
Kleine vos
Dagpauwoog
Zandoogjes
Hooibeestje
Bruin zandoogje
Oranje zandoogje
Koe vinkje
Bont zandoogje
Argusvlinder
Heivlinder
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Bont zandoogje

De Vlinderstichting
De Vlinderstichting bestaat tien jaar en is
begonnen als onderzoeksgroep op de
Landbouwuniversiteit te Wageningen. Al snel
bleek dat het slecht ging met de Nederlandse
dagvlinders. Van de 75 soorten die ons land
ooit rijk was, waren 15 soorten uitgestorven,
terwijl 30 andere soorten sterk in aantal zijn
teruggelopen. Toen is De Vlinderstichting zich,
behalve met onderzoek, ook bezig gaan houden
met advisering, voorlichting en educatie.
Er worden cursussen gegeven aan beheerders
van natuurreservaten, wegbermen en gemeente
lijk groen. Op verzoek van allerlei instanties
worden inventarisaties gedaan en worden
inrichtings- en beheersplannen geschreven.
De Vlinderstichting richt zich niet alleen op
mensen die in de groene sector werkzaam zijn,
maar op iedereen met belangstelling voor vlin
ders. Activiteiten van de afdeling voorlichting
en educatie zijn: uitgave van boeken (bijvoor
beeld ’Uw tuin vol vlinders’), het tijdschrift
’Vlinders’ en lespakketten, leveren van levend
materiaal voor educatieve doeleinden en het
verzorgen van cursussen, excursies, lezingen en
tentoonstellingen.

De Vlinderstichting verzorgt in opdracht van
onder andere rijk en gemeenten voorlichting
naar bevolking en personeel. Een voorbeeld
hiervan is de gemeente Soest, waar behalve een
onderzoek naar de aanwezige vlinders ook is
gewerkt aan de voorlichting van de medewer
kers bij de groendienst en de bevolking. Op de
scholen zijn vlinderprojecten uitgevoerd, waar
bij de kinderen vlinders hebben opgekweekt
van ei tot vlinder. Er is zelfs een speciaal boek
je voor gemaakt: ’Vlindervriendelijk Soest’.

Donateurs
U kunt De Vlinderstichting steunen door dona
teur te worden. U helpt dan mee aan het behoud
en herstel van de vlinderstand. Bovendien ont
vangt u het kwartaalblad 'Vlinders' en krijgt u
korting op uitgaven van De Vlinderstichting.
Voor alle informatie over vlinders kunt u
terecht bij:
De Vlinderstichting
Postbus 506, 6700 AM Wageningen
Tel. 08370-24224
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De Gooise koptienden, tiend of tijns?
Ellen Palmboom

In 1941 kwam kort na het verschijnen van de
omvangrijke studie over de geschiedenis van
Gooiland" vrij onverwachts het archief van de
koptienden in het Gooi te voorschijn. Naar aan
leiding daarvan heeft De Vrankrijker twee arti
kelen geschreven over de aard van deze kop
tienden en de kerkelijke verhoudingen in het
Gooi.21Hij maakte daarin aannemelijk dat de
koptienden oorspronkelijk gewone tienden
geweest moeten zijn, een kerkelijke belasting
die een percentage (meestal 1/10 deel) van het
op het veld staande gewas bedroeg. Deze tiend
moet op een bepaald moment omgezet zijn in
een heffing die bestond uit een vaste hoeveel
heid graan (rogge en gerst) per oppervlakte
bouwland. Omdat men de verschuldigde hoe
veelheid in koppen berekende, noemde men het
toen een koptiend en deze had sedertdien het
karakter van een grondrente. Deze koptiend

Middeleeuwse tekening van zaaiende boer

was in bezit van de abdij van Elten, die deze in
leen had uitgegeven aan de heren Van
Nijenrode.
Deze opvatting is enige decennia later door Van
Tol bestreden. Hij was van mening dat er in het
Gooi geen kerkelijke invloed was geweest en
dat de Gooiers niets behoefden af te dragen aan
de kerken." De koptiend zou dan ook geen
tiend, maar een tijns geweest zijn, die de boeren
jaarlijks betaalden aan de abdis van Elten voor
de stukken heide die zij hadden ontgonnen. Van
Tol ziet hierin een parallel met de grote middel
eeuwse ontginningen in het Hollands-Utrechtse
veengebied, de zogenaamde cope-ontginnin
gen, waarbij de kolonisten een lage tijns aan de
landsheer betaalden ter erkenning van zijn
overheidsgezag (een recognitietijns). De
Gooise boeren kochten voordat zij tot ontgin
ning over konden gaan de heide van de abdis
van Elten in haar hoedanigheid van landsvrou
we van het Gooi en betaalden daarvoor een
kop- of kooptiend, een 'cope-tijns avant-la-lettre’. In een recent artikel over de koptiend sluit
Janse zich gedeeltelijk hij Van Tol aan." Het
zou een ’recognitietijns’ kunnen zijn geweest,
hoewel geen voorloper van de Hollandse copetijns, want daarvoor verschilde het karakter van
een heideontginning te zeer van die van een
veenontginning. Daarentegen is hij ook van
mening dat het koptiende-recht in oorsprong
een kerkelijk recht moet zijn geweest." Hoe dit
met elkaar te rijmen valt, vermeldt de auteur
niet. Bij mijn onderzoek naar de herkomst van
de bezittingen van het Utrechtse kapittel van
St. Jan in het Gooi kwam ik tot de overtuiging
dat De Vrankrijker in grote lijnen gelijk heeft
gehad: er moeten wel degelijk, zoals vrijwel
overal elders, kerkelijke tienden in het Gooi
zijn geïnd en deze tienden werden later koptien
den genoemd.1" Het is waar dat in de 17e eeuw
de tiend veel minder opbracht dan een tiende
deel van de oogst en een vast bedrag was, gere
lateerd aan de oppervlakte en niet meer aan de
wisselende opbrengst van het land. Dat bete-
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kent niet dat hij niet in oorsprong een kerkelijke
tiend was.

De oudste kerk en de tienden van
Naardinkland
Wanneer een grootgrondbezitter, een leek (bij
voorbeeld de koning of een lid van de adel), een
geestelijke (bijvoorbeeld de bisschop) of een
religieuze instelling op zijn land een kerk
stichtte, dan werd hij de eigenaar van deze
kerk. De kerk werd tot zijn vermogen gerekend
en kon door hem verkocht of weggeschonken
worden. Bij de kerk behoorden inkomsten en
die werden vooral gevormd door de tienden. In
beginsel moest de opbrengst van de tienden ten
goede komen aan het onderhoud van de pas
toor, het kerkgebouw en de armen, maar in de
praktijk kwam het erop neer dat deze vooral
aan de eigenaar zelf ten goede kwam. Voor de
pastoor werden wel afzonderlijke inkomsten
beschikbaar gesteld. Soms was dat 1/3 deel van
de tienden, maar dat was geen vaste regel.
Wie de eerste kerk in het Gooi (Naardinkland)
heeft gesticht, weten we niet. Zij wordt voor het
eerst in de tiende eeuw genoemd en was toen
eigendom van de Duitse abdij van Werden. Zij
slond, naar men nu algemeen aanneemt, in
Naarden en bediende toen nog het hele Gooi.
Men nam tot nu toe vrij algemeen aan, dat de
kerk op een of andere manier in handen van
graaf Wichman van Hamaland was geraakt, die
haar vervolgens in de tweede helft van de
10e eeuw aan de abdij van Elten, waar zijn
dochter abdis was, had geschonken.v” De graaf
had aan deze abdij grote delen van zijn bezittin
gen in het Gooi geschonken, waaronder uitge
breid grondbezit en rechtsmacht en had haar
daarmee tot de belangrijkste machthebber in het
Gooi gemaakt. Nergens werd daarbij uitdrukke
lijk een kerk genoemd. Aan het eind van de
12e eeuw bezat Elten inderdaad rechten op deze
kerk, maar die moest zij toen delen met het
kapittel van Sint Jan te Utrecht. Volgens De
Vrankrijker kan het kapittel deze rechten rond
die tijd verkregen hebben vanwege het feit dat
het veel goederen in het Gooi bezeten zou heb
ben. De rechten van het kapittel van Sint Jan
moeten volgens hem dus door de abdij van
Elten daaraan zijn afgestaan of door het kapittel
onrechtmatig in bezit zijn genomen.
Er is echter een andere mogelijkheid, die meer

past in de verschillende ontwikkelingen op
kerkelijk gebied en beter aansluit bij de
machtsverhoudingen in het Gooi en die daar
door de voorkeur moet verdienen. Voor kloos
ters en abdijen was het niet altijd gemakkelijk
hun verafgelegen bezitlingen goed te beheren
en te beschermen tegen de usurpatie van de
wereldlijke heren. Veelal gingen deze er daar
om toe over dit bezit af te stoten. De abdij van
Elten heeft haar invloed in het Gooi tot aan het
eind van de 13e eeuw kunnen handhaven,
maar moest toen haar bezittingen daar aan de
graaf van Holland verpachten en hem belasten
met de inning van de weinige inkomsten die zij
voor zichzelf behield. De abdij van Werden die
een minder machtige positie in dit deel van
Nederland innam, had al eerder, in de
1le eeuw, een aantal van zijn verafgelegen
goederen afgestoten, waaronder de kerken van
Muiden, Nederhorst den Berg en Loenen.'"' In
al deze gevallen was de bisschop van Utrecht
de begunstigde. Met de kerk van Naarden zal
precies hetzelfde zijn gebeurd. De abdij heeft
de kerk niet al in de 10e eeuw afgestoten, maar
tot in de lie eeuw behouden en heeft deze
toen, evenals de drie andere kerken, overge
dragen aan de bisschop van Utrecht en niet aan
de abdij van Elten.
Twee van deze kerken, die van Nederhorst den
Berg en Loenen behield de bisschop zelf, maar
die van Muiden schonk bisschop Koenraad aan
het kapittel van Sint Marie, mogelijk al bij de
stichting aan het eind van de 1le eeuw. Dit
kapittel was de laatste van de drie kapittelker
ken die in de stad Utrecht in de 11e eeuw wer
den gesticht. Deze jonge instellingen moesten
ook middelen van bestaan hebben om de
kanunniken die daaraan verbonden waren, te
voeden en te kleden. Rond 1100 heeft de bis
schop daarom een groot aantal van zijn kerken
aan deze kapittels geschonken."' Een schen
king van de kerk van Naarden door de bis
schop aan het kapittel van Sint Jan past geheel
binnen deze ontwikkeling.
Hoe is Elten dan aan haar rechten op de
Naardense kerk gekomen? Deze abdij nam
rond 1100 nog een machtige positie in het
Gooi in en zij kan deze gebruikt hebben om
zich de rechten van Werden op de kerk en
vooral op de bijbehorende inkomsten toe te
eigenen. De bisschop heeft mogelijk met deze
realiteit rekening moeten houden en hij kan dit
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tot uiting hebben gebracht door de kerk niet
alleen aan zijn kapittel, maar aan het kapittel en
de abdij tezamen te schenken. Indien het kapit
tel van Sint Jan als enige door hem met de kerk
werd begiftigd, dan zal het kapittel zelf in de
praktijk rekening hebben moeten houden met
de rechten die het machtige Elten zich aanma
tigde op kerk en inkomsten. In ieder geval heeft
deze dubbele situatie geleid tot een reeks con
flicten tussen de beide religieuze instellingen
die rond 1180 werden beslecht.'21Toen werd
bepaald dat de abdis en de proost van het kapit
tel om beurten de persona van de kerk van
Naardinkland (het Gooi) mochten benoemen.
Deze persona vervulde de religieuze verplich
tingen niet zelf, maar liet de zielzorg uitoefenen
door een vicarius perpetuus, een permanente
plaatsvervanger. Aan dit roulatiesysteem
schijnt men zich wel te hebben gehouden. Over
de inkomsten werd bij deze overeenkomst met
geen woord gerept.
Uit het feit dat de bisschoppelijke schenkingen
aan zijn kapittels bedoeld waren voor het
onderhoud van de kanunniken kan men afleiden
dat de schenking van een kerk aan een van de
jonge kapittels zonder dat daaraan inkomsten

verbonden waren, niet gebruikelijk was. Zo
werden de inkomsten van de kerk van
Warnsveld die in 1121 doorbisschop Godfried
aan het kapittel van Sint Pieter werd geschon
ken, uitdrukkelijk voor de kanunniken
bestemd.13’ Veruit het belangrijkste deel van de
inkomsten bestond uit de tienden. Uit de
beschrijving van het Werdense bezit in de
10e eeuw blijkt, dat bij de kerk van
Naardinkland ook landbezit behoorde. De rech
ten op de grond die het kapittel van Sint Jan in
het Gooi bezat, moeten, zoals ik in mijn boek
heb uiteengezet, hierop teruggaan. Tienden
worden niet uitdrukkelijk genoemd, maar dit
behoeft geen verbazing te wekken. Zeker tot het
begin van de 12e eeuw werden bij de over
dracht van een kerk de tienden niet expliciet
genoemd.'41Er is dan ook geen enkele reden om
aan te nemen dat in het Gooi geen tienden wer
den geheven en dat de eigenaar(s) of patronen
van de kerk van Naardinkland geen recht gehad
zouden hebben op de tienden van deze
parochie.
Hoewel het kapittel van Sint Jan en de abdij
van Elten rond 1180 op gelijke voet als de kerkheren (patronen) van de kerk werden genoemd,
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is het zeker Elten geweest die in de praktijk de
meeste invloed heeft kunnen uitoefenen. Dit
blijkt duidelijk uit het feit dat niet alleen de
kerk van Naarden aan de Eltense heilige Sint
Vitus was gewijd, maar dat ook de Gooise ker
ken, die direct of indirect van die van Naarden
waren afgesplitst, alle deze heilige als bescher
mer kregen. Dit geldt ook voor de kerk van
Laren, de oudste dochter van Naarden, waarvan
de traditie wil dat deze aan Johannes de Doper
was gewijd. Kok heeft echter bewezen dat Sint
Vitus de patroonheilige was.151Dat het kapittel
van Sint Jan bij de stichting betrokken was, is
dus niet zonder meer aan te nemen.
Hetzelfde geldt, zoals we hierna zullen zien,
ook voor de tienden. De abdij van Elten inde
vrijwel overal in het Gooi de tienden en het
aandeel van Sint Jan was niet erg omvangrijk.

De tienden van de abdij van Elten en het
kapittel van Sint Jan
De tienden in het Gooi van de abdis van Elten
worden het eerst uitdrukkelijk genoemd in
1339. In dat jaar gaf graaf Willem van Holland
aan Wouter van Lokhorst een tiend in leen en
de oorkonde die van deze handeling werd opge
steld, bevat een omschrijving van het gebied
waarbinnen Van Lokhorst deze tienden mocht
innen."" Het was het gebied binnen dijcx op
Emmenesse dat aan de ene kant werd begrensd

door het tiendgebied dat dezelfde Wouter van
de abt van de Sint Paulus-abdij te Utrecht in
leen had en aan de andere zijde door die tiende
die Splinter van Nywenrode houdende is (dat
wil zeggen: in leen houdt!) van der abdissen
van Elten. De tienden waren dus in leen uitge
geven aan de heren Van Nijenrode. Het leen
van de abt van de Sint Paulus-abdij werd al in
1254 genoemd en is te lokaliseren in Eemnesbinnen, waar het zich uitstrekte ten westen van
de Eem tot aan de latere Wakkerendijk.171Nog
verder naar het westen kwam men in het
betwiste grensgebied tussen het Sticht en het
Gooi, waar de Eemnessers waren begonnen hun
bouwland door ontginning uit te breiden. Op de
tienden in dit gebied maakte de graaf van
Holland aanspraak. De tienden van de abt van
de Sint Paulus-abdij waren zeker kerkelijke
tienden. Die van de graaf van Holland waren
zogenaamde novale tienden, tienden van nieuw
ontgonnen land hier geïnd door de landsheer.
De novalia waren echter ook van kerkelijke
oorsprong en bedroegen meestal 1/10 deel van
de oogst. In afwijking hiervan nam de graaf van
Holland, zoals elders in zijn graafschap in
plaats van elke tiende de elfde schoof van de op
het land staande oogst. Het gaat hier dus om
twee tiendblokken waarbinnen een kerkelijke
tiend werd geïnd. Daaraan grensde de tiende die
door Splinter van Nijenrode in leen werd
gehouden. Deze omschrijving geeft geen enkele
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aanleiding te veronderstellen dat het hier om
iets anders zou zijn gegaan dan een tiendgebied
waarbinnen deze leenman de kerkelijke tienden
van Elten inde. Concreet gaat het dan om een
deel van de tienden te Laren, die op hun beurt
weer onderdeel uitmaakten van een veel groter
gebied dat het hele Gooi omvatte, dat wil zeg
gen van de oude parochie Naardinkland.
Het leen dat de heren van Nijenrode van de
abdij van Elten hielden werd in de oorkonden
omschreven als den alingen thienden van
Goylandt, de gehele tiend in Gooiland.181Op
een gegeven moment zal de abdis hebben moe
ten besluiten dat zij zelf de inning van de tiend
niet meer kon realiseren en heeft zij dit overge
laten aan de heren van Nijenrode. Dit moet
vóór de overdracht van de rechten van Elten
aan de graaf van Holland in 1280 zijn gebeurd.
De lenen werden daarbij namelijk uitgezonderd
en als de tienden toen nog niet in leen waren
uitgegeven, waren ze met de andere rechten in
bezit van de graaf van Holland gekomen. De
beleningen van de tienden zijn tot in de
19e eeuw te volgen en daaruit blijkt dat we
deze tienden gelijk mogen stellen met de koptienden. Deze werden van alle bouwlanden in
het Gooi geïnd, in Naarden, Bussum, Huizen,
Blaricum, Laren en Hilversum en van enkele
stukken grond te Loosdrecht en Kortenhoef.
Had dan het kapittel van Sint Jan alleen het
recht de persona te benoemen en geen recht op
de tienden? Voor het aandeel in de tiend van
het Gooi van het kapittel van Sint Jan is geen
rechtstreeks bewijs aan te voeren. Toch is er
een aanwijzing dat het kapittel wel degelijk een
deel van de tiend kreeg. In een overzicht van de
inkomsten uit de proosdij uit de tweede helft
van de 14e eeuw wordt Splinter van Nijenrode
genoemd die aan de proost 8 lb. afdroeg.151Ik
heb hem, noch een ander lid van het geslacht
Van Nijenrode, als pachter van een bepaald
goed van het kapittel kunnen traceren op grond
waarvan hij dit bedrag verschuldigd zou kun
nen zijn. Aangezien Splinter op dat moment
leenman van de abdis van Elten voor de tienden
was, is het heel goed denkbaar dat hij ook voor
het kapittel de tiende inde of een deel van de
opbrengst van de tiend van Elten aan het kapit
tel uitkeerde. Verder wordt in een tijnslijst van
het Gooi uit 1440 vermeld, dat Gerrit Deyn de
rogge-tiend van het kapittel inde.2111De
opbrengst wordt niet vermeld, noch het gebied

waar de tiend precies geheven werd. We weten
dat Gerrit in Eemnes woonde, vlak bij de grens
met het Gooi. Dat hij daar woonde betekent
niet, zoals Van Tol meent, dat het land waarvan
de tiend werd geheven ook in Eemnes moet
hebben gelegen. 11Het is heel wel mogelijk dat
Gerrit in het Gooi voor het kapittel tienden
inde. Deze schaarse gegevens wijzen dus op
tiendbezit van het kapittel van Sint Jan, maar
we mogen toch wel concluderen dat het geen
grote omvang zal hebben gehad. Het is duide
lijk dat Elten hier, mogelijk al vanaf het
moment dat de abdij van Werden de greep op
zijn rechten aan het verliezen was, de heffing
van de tienden aan zich heeft getrokken. Het
kapittel van Sint Jan kreeg wel recht op de tien
den, maar heeft in de praktijk dit recht nauwe
lijks kunnen uitoefenen.

De overige tiendheren
Op de kerkelijke oorsprong van de koptienden
wijst ook het feit dat de persona en de vicarius
perpetuus van de kerk van Naarden inkomsten
uit de tienden genoten. Beiden beschikten over
een vast eigen inkomen. In 1299 werd de prebenda presbyteralis of priesterprebende van de
vicaris (dan rector of curatus genoemd) ver
meld en daartoe behoorde de tiend van
Muiderberg, een nederzetting die vanouds tot
de parochie Naardinkland behoorde.221De
opbrengst van de tiend wordt aan het begin van
de zestiende eeuw als een vaste hoeveelheid
graan (5 mud) vermeld, namelijk op het
moment dat deze bij de koptienden werd
gevoegd. De vicaris die de zielzorg voor de
persona uitoefende, werd door hem ter benoe
ming voorgedragen en zijn vaste inkomen werd
naar alle waarschijnlijkheid ooit van dat van de
persona afgesplitst. ” Een persona genoot soms
1/3 deel van de tienden van een parochie, maar
of dit in het Gooi ook het geval was, valt niet
meer na te gaan. Evenals de vicaris zal hij aan
vankelijk de tiend binnen een bepaald gebied
hebben mogen heffen, maar in 1424 kreeg hij
een vaste hoeveelheid graan (8 mud rogge en
4 mud gerst) uit de tienden die de heren van
Nijenrode in leen hadden.241Dezelfde uitkering
komt later in de gaderboeken van de koptienden
voor. Voor 1424 moet dus de uitkering aan de
persona gefixeerd zijn op een vaste hoeveelheid
graan, die werd uitgekeerd door de heren van
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Nijenrode als leenmannen van Elten.
Niet alleen degenen die een duidelijke relatie
hadden met de kerk van Naarden, de twee
patronen, de persona en de dienstdoende pries
ter ontvingen een deel van de tienden. Ook de
graaf van Holland inde tienden in het Gooi.
Onder de inkomsten van de rekening van de
grafelijkheid uit 1308 staat de post vermeld:
van den corenthiende van Narden, 15 1b. In
1342 vervolgens onder de rubriek van corentiende in Aemstelrelant de post: item in Goylant
van 28 mudde rogghe ... aldaer van 12 mudde
gherste.1' Naast de opbrengst van de tiend
wordt in 1308 ook die van den thins van
Narden vermeld en in 1342 onder de rubriek
van den tinse in Aemstelrelant komt voor in
Goyland 28 lb. Er werden dus zowel tienden als
tijnzen in het Gooi geïnd. Hoe kwam de graaf
nu aan deze tienden? De Vrankrijker heeft zijn
aanspraken volgens mij terecht verklaard uit de
rechten die hij als landsheer verkreeg op de
novale tienden, de tienden van de recent ont
gonnen landen. De overtuiging dat hij ook in
het Gooi rechten op de novalia kon laten gelden
kan bij hem in 1280 hebben postgevat, toen hij
de rechten van Elten in hel Gooi in pacht kreeg
en verder gevoed zijn door het feit dat het jaar
daarna de elect van Utrecht aan hem de novale
tienden in Holland van de landen die hij mocht
uitgeven in leen gaf. In het Gooi kwam hij daar
bij op het terrein van de heren Van Nijenrode,
die van Elten niet alleen de oude, maar ook de
nieuwe tienden in leen hadden gekregen: den
alingen thienden van Goylandt, alt en nye met
allen aenval, opcominge en toebehoringe.
Waarschijnlijk hebben de beide heren een over
eenkomst gesloten, waarbij de graaf van
Holland afstand deed van zijn vermeende aan
spraken op de novale tienden binnen het gebied
waar de heren Van Nijenrode de tienden in leen
hadden in ruil voor een uitkering uit de Eltense
tienden. De Vrankrijker dateert zo’n overeen
komst op circa 1330. De graaf had toen een
grote schuld bij de heren Van Nijenrode en had
bovendien hun steun hard nodig. In de jaren
1342-43 en 1344-45 werd een even grote hoe
veelheid graan opgebracht, wat erop wijsl dat
de opbrengst van de tienden toen op een vaste
hoeveelheid was gefixeerd, in tegenstelling tot
in 1308 toen alleen een bepaald bedrag aan
inkomsten werd genoemd dat nog gebaseerd zal
zijn op de werkelijke opbrengst. Uit de koptien-

den werd later een hoeveelheid van 36 mud
graan (24 mud rogge en 12 mud gerst) uitge
keerd aan de grafelijkheid van Holland, een
hoeveelheid die vrijwel gelijk is aan de
opbrengst in de jaren 1342-43 en 1344-45. Dit
bedrag zal bij de overeenkomst tussen de beide
heren zijn vastgesteld en men kan hier niet zon
der meer uit afleiden dat de heren Van
Nijenrode toen al een vast bedrag per opper
vlakte inden. Wel valt op, dat telkens als een
tiend niet meer door de gerechtigde zelf werd
geïnd, maar door de heren Van Nijenrode uit
hun tienden werd uitgekeerd, deze op een
bepaalde vaste hoeveelheid werd vastgesteld.
Mogelijk paste men zich daarbij aan het sys
teem aan dat daar reeds gebruikelijk was.
Tenslotte wil ik nog in het kort ingaan op een
aantal argumenten die Van Tol aan voert om aan
te tonen dat de koptienden van het begin af aan
tijnzen zijn geweest en wel in het bijzonder
recognitietijnzen. Volgens hem kochten de boe
ren van de abdij van Elten tegen een lage recognitietijns stukken heidegrond ter ontginning,
zoals de boeren in Holland dat later deden met
de grote stukken veenland. Ik ben van mening
dat het bij de oudere heide-ontginningen in hel
Gooi moet zijn gegaan om ontginningen binnen
een lokaal kader, aanvankelijk zelfs nog geheel
binnen een domaniaal kader. De uitgebreide
bezittingen van Elten moeten - en dit ontkent
Van Tol niet - oorspronkelijk door middel van
een hoforganisatie (curtis) zijn geëxploiteerd,
waarbij het land door de veelal onvrije boeren
werd bewerkt. Deze boeren bezaten collectieve
gebruiksrechten op de gemeenschappelijke hei
degronden. Deze gebruiksrechten werden bij
ontginning omgezet in particuliere rechten op
een stuk grond. Voor deze grond betaalden zij
naar alle waarschijnlijkheid wel elk een tijns
aan de abdij van Elten, niet in de hoedanigheid
van landsheer, maar als domeinheer. Zo’n tijns
is van geheel andere aard dan een recognitietijns en over het algemeen ook veel hoger dan
het kleine bedrag dat de kolonisten ter erken
ning van het overheidsgezag in het veen betaal
den?7' Geleidelijk zal. zoals elders, de invloed
van de domeinheer zijn teruggedrongen en heb
ben de boeren zelf kunnen bepalen hoe de ver
deling van de gronden verliep. Maar de collec
tieve rechten op de grond bleven de basis voor
de ontginning en niet de gemeenschappelijke
aankoop van grond van de landsheer. Er zijn
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nooit recognitietijnzen van de heide betaald en
koptienden kunnen dus ook om die reden geen
recognitietijnzen zijn. In een ander artikel hoop
ik, in verband met de rechten van het kapittel
van Sint Jan in het Gooi, hierop terug te komen.
Een ander argument van Van Tol is dat El ten,
om voor de tienden in aanmerking te komen,
zich bezig had moeten houden met het stichten
van kerken in het Gooi, met het onderhoud
daarvan en met de uitkering aan de armen.
Aangezien dit niet gebeurde, bezat Elten geen
tienden. De enige kerk die werd gesticht in de
Eltense tijd zou die van Laren zijn geweest en
die werd gesticht door Sint Jan. Hiervoor heb ik
al uiteengezet, dat de eigenaar van een kerk de
inkomsten geheel aan zich kon trekken, zonder
veel bijkomende verplichtingen.
Ook de stelling van Van Tol, dat de koptienden
geen kerkelijke tienden konden zijn, omdat er
bij de afscheiding van de parochie Hilversum
geen bijdrage uit de koptienden ter beschikking
werd gesteld voor het onderhoud van de kerk
en de parochianen zelf het geld hiervoor bijeen
brachten, houdt geen stand. Het was namelijk
allerminst gebruikelijk dat de tienden bij de
afsplitsing van een nieuwe parochie ter
beschikking kwamen van de dochterkerk. Zij
bleven integendeel meestal aan de moederkerk.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden
dat ik de koptiend beschouw als een gewone
kerkelijke tiend, geheven door eigenaar van de

kerk van Naardinkland op al het bouwland in
het Gooi. In de praktijk werd de abdij van Elten
de belangrijkste tiendheffer en speelde het
kapittel van Sint Jan nauwelijks een rol. Uit
deze tienden werden inkomsten bestemd voor
de persona en de vicaris. Elten heeft deze tiend
vóór 1280 in leen gegeven aan de heren Van
Nijenrode, vermoedelijk op een moment dat
haar machtspositie afnam en een effectieve
inning van de tienden bemoeilijkt werd. Er is
geen reden om aan te nemen dat er aanvankelijk
niet 1/10 deel van de oogst werd betaald.
Wanneer men er precies toe overging een vaste
hoeveelheid per oppervlakte land te innen, is
niet met zekerheid te achterhalen. Niet de oor
sprong van de Gooise koptienden is dus bijzon
der, maar de verandering die in de loop der tijd
in de wijze van heffing van de tienden is opgetreden.
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Overzicht van de geschiedenis der vaarten
in het Gooi
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FIGURATIEVE KAART van vier stukjes grond en twee stukjes bouwland op den 27 July 1844 ter veiling
aangeslagen, zijnde Dorpsgrond aan de Gooische Vaart onder Hilversum.
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Behalve Naarden, dat een in 1411 gegraven zeehaven bezat (>) was het Gooi in den
aanvang der 17e eeuw van verbindingen te water verstoken. De Karnemelksloot had behalve
voor Ankeveen, als vaarwater weinig beteekenis.
De aanleg van ’s Graveland in het tweede kwartaal van de 17e eeuw gaf aanleiding tot
de eerste verbinding te water met Amsterdam.
Reeds in 1619 had de Stad Weesp octrooi verkregen voor
een zandpad van Uitermeer langs den Broedijk. (*2) Van die Concessie schijnt geen gebruik
gemaakt te zijn. Nadat in 1625 Octrooi tot de ontginning van ’s Graveland gegeven was,
werd na de verkaveling van het terrein in 1634 de ontginning met kracht voortgezet, zoodat
reeds in 1641 de Vaart langs’s Graveland gereed was, immers in dat jaar benoemde men den
eersten schipper van ’s Graveland op Amsterdam. De vaart langs den Broedijk bestond toen
nog niet, waardoor de Karnemelksloot ais verbinding tusschen ’s Graveland en de Zuider
zee via de haven van Naarden gebruikt werd. Na het gereedkomen van de Muidertrekvaart,
waaraan men in 1640 begon (3) zal de scheepvaart naar Amsterdam daarheen verlegd zijn.
De ontginners van ’s Graveland hebben echter al spoedig de verbinding van de ’s Gravelandsche vaart met de Vecht, langs den Broedijk tot stand gebracht.
Den 12 December 1655 besloot men te Hilversum tot het doen maken van een kade
op de Hilversumsche Meent langs de ’s Gravelandsche vaart, omdat sedert het gereedkomen
daarvan en van de sluis te Uitermeer het water in die vaart bij hoogen stand van de Vecht
zeer hoog opgedreven werd, zoodat gevaar bestond dat de vijf watermolens die op deze
vaart maalden, de meent in 24 uren zouden ondermalen. Op dezelfde buurspraak besloot
men tot het bouwen van een goede achtkante watermolen aan de ’s Gravelandsche vaart, wijl
de meent die vroeger afwaterde op het Naardermeer, door het bedijken daarvan, bemalen
diende te worden. Toen de

bouwmeester van de vesting Naarden Adriaan Dortsman de

hoofdingelanden van 's Graveland herinnerde aan hunne verplichting, krachtens de Cavelconditiën van ’s Graveland, om de Karnemelksloot in bruikbaren toestand te houden,

deelden

deze Heeren hem mede dat de Cavelconditiën hen we! onderling verbonden, doch niet
tegenover derden en dat de Karnemelksloot na den aanleg van de verbinding met de Vecht
bij Uitermeer voor hen weinig belang meer had.
‘) Deze haven is in 1596 weer „opgemaakt”, in 1672 door de Franschen afgedamd, en hoewel men
daarna herhaalde malen voorgesteld heeft haar weer te oponen, is zij thans voor goed verzand. De bin
nenhaven heeft men in de laatste jaren der 16e eeuw gegraven.
Zie Fabius, de Wallen van Naarden, blz. 25 en Fabius, Naardensche straatnamen.
J) Wagenaar, Amsterdam deel III blz. 114.
3)
„ III blz. 112.

De aanleg van ’s Graveland was mede de oorzaak dat Hilversum, tot dusverre geheel
geïsoleerd op de heide gelegen, in het bezit van eene waterverbinding kwam.
In de Cavelconditiën van ’s Graveland was in art. 12 bepaald dat op de cavel no. 26
moest blijven liggen zes roeden tot de weg en vaart door die van

Hilversum te maken,

welke weg en vaart mede zou dienen voor de cavels 26 en 27.
In 1650 was deze weg en vaart gemaakt tot den scheiwal, die de oostgrens van ’s Gra
veland uitmaakte.
Reynier Pauw, Raad in den Hoogen Raad van Holland diende toen, met

de Buur

meesters van Hilversum een request in bij de Raden en Rekenmeesters van de Graaflijkheid
van Holland, waarin de eerste mededeelt dat hem bij loting van de'„onlanden” genaamd
’s Graveland zijn aangekavelt de gronden gemerkt no. 26 en 27 en dat zooals boven ver
meld is de weg en vaart, door die van Hilversum tot den scheiwal gemaakt zijn.
Dan volgen in het request klachten over versperring van den weg door die van Hilver
sum en andere ingezetenen van Gooiland, veroorzaakt doordat er behalve op den weg, geen
gelegenheid tot het opslaan van aangevoerde goederen was.
Eindelijk verzoeken dan Reynier Pauw en de Buurmeesters van Hilversum dat toegestaan
zal worden om onder hunne directie de Vaart buiten den scheiwal hoogerop naar Hilversum
te schieten en een bekwame kolk en ruimen opslag in de heide te maken.
Den 20 October 1650 willigde men dit verzoek in, mits het zou geschieden buiten kos
ten van de Graaflijkheid.
In 1656 hadden de Hilversummers hun vaart omtrent 70 of 80 roeden, strekkende van
den weg in ’s Graveland gegraven. Het schijnt dat het plan van 1650 daarmede voltooid
was, immers den 22 Februari 1656 gaven die van de Rekeninge der Graaflijkheid aan die
van Hilversum toestemming om de vaart in de heide, de Graaflijkheid toebehoorende, te
doen graven tot aan den dorpe van Hilversum, en die, ter plaatse waar die van Hilversum
het zouden goedvinden met een behoorlijken uitgang te voorzien, onder voorwaarde we
derom dat alles buiten kosten van de Graaflijkheid zou geschieden.
Op 27 Augustus 1665 kwamen die van Hilversum met de Hoofdingelanden van ’s Gra
veland overeen dat de eerstgenoemde een brug over de vaart zouden maken nabij de schei
wal van ’s Graveland. De Hoofdingelanden zouden f 400 in de kosten bijdragen. Den 12
Mei 1667 berichten die van Hilversum dat zij de vaart „met gemeene buurwerken hebben
geperfectioneert”, verdiept en schoongemaakt, welke laatste hen 410 gulden gekost heeften
dat naderhand die van ’s Graveland een brug en weg over de vaart gelegd hebben, die door
Hilversum moesten worden onderhouden. Mogelijk is deze eerste brug van hout geweest
en later vernieuwd, althans de tegenwoordige draagt het jaartal 1699 aan beide zijden onder
het wapen van Hilversum. De steenen boog is in het laatst van de 18e eeuw vervangen
door een houten brugdek. Zij wordt nog altijd de Steenen brug genoemd.
In het eerste kwartaal van de 18 eeuw was de vaart gegraven tot op korten afstand
van de Hilversumsche bouwlanden.
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Hoewel de Hilversummers octrooy hadden om de vaart tot het dorp voort te graven
werd het zanden in den aanvang der 18e eeuw telkens verboden. De z.g. kolk, het meest
oostwaarts gedeelte der vaart, de turfvaart, (4) die rechthoekig op de Gooische vaart gegraven
was en nog een dwarssloot waren in 1723 van wege Gecommitteerde Raden van de Staten
van Holland met boomen afgesloten.
Den 11 Februari 1724 gelastten de Staten van Holland dat „alle de schuiten om zand
na Gooyland vaarende, nergens anders haar sand sullen vermoogen te haaien als tot Naar
den”, „op verbeurte van de schuiten”.
Toch gaf de dorpsregeering den moed niet op. 5 October 1728 sloot ze zelfs een voorloopig koopcontract met de eigenaars van de landen die voor de doorgraving noodig zouden
zijn, en toen de Staten van Holland in 1731 met die van Gooiland een conventie sloten,
werd alles gecontracteerd „ongeprejuduceert” het recht van die van Hilversum om hunne
vaart „te pousseeren” tot aan het dorp.
Den 7 Mei 1732 stelde Naarden voor om ingevolge de conventie van 7 Juni 1731 een
begin te doen maken met het afzanden van de Gooische heide „ter plaatse daar sulx
dienstigst en meest profytelyxt geoordeelt sal werden”. Die van Hilversum wezen toen op
hun recht „tot het pousseren van de vaart” tot het dorp en verzochten die van Naarden
en de Gooische dorpen hun daaromtrent niet tegen te werken, onder betuiging dat zij „on
der die mits nietwes hadden jegens die affsandinge”.
Nu bleek de gezindheid van Naarden duidelijk, „en selfs wel sodanigh, dat sy haar in
deser voegen quamén uyt te laeten dat sy noyt ofte noyt niet soude toestaan het voortgraeven van deselve vaart, en altoos soude tragten te beletten”.
Het voorwendsel van die van Naarden was dat de weg die van hunne stad langs de
Hilversumsche bouwlanden naar den Tolakkersteeg liep door de vaart zou worden afgesneden.
Of die van Hilversum al toezegden een brug te zullen leggen ter plaatse waar nu de Hondenbrug ligt, het' mocht niet baten. De invloed van de Naardensche heeren, (van welke Jan
Nagtglas een zanderij bij Bussum bezat) en die naijverig op de Hilversumsche lakennering
waren, was blijkbaar groot. Nadat de Staten van Holland bij Publicatie van 29 Juni 1736
„ses weeken in het voorjaar en ses weeken in het najaar” vergunning tot afzanden hadden
gegeven werd het tot groote teleurstelling van de Hilversummers bij publicatie van 9 Mey
1738 verboden en de hiervoor genoemde bepalingen van het placaat van 11 Febr. 1724
weder van kracht verklaard.
Na 1738 is het verbod van afzanding gehandhaafd gebleven tot dat de Regeering van
Hilversum bij resolutie van de Staten van Holland van 21 Februari 1794 permissie bekwam
om de zanderij aan de vaart weder te openen.
In 1797 besloot men daarvan gebruik te maken, doch op een request van een aantal
ingezetenen die met het . oog op de kosten daartegen opkwamen, heeft de Municipaliteit be*) Zie het kaartje op den titel.
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sloten „dit geheele werk te laate in statu en daarmede niet voort te gaan ten eynde geene
aanleiding tot eenige de minste verdeeldheid tusschen Burger en Burger te geven".
In 1841 kwamen herhaalde aanvragen in tot aflevering van zand, het gemeentebestuur
meende daarvan gebruik te moeten maken door de zanderij aan de Vaart weder te openen.
Het gemeenteverslag over dat jaar vermeldt: Een maatregel die zeer zoude kunnen die
nen tot bevordering van landbouw en nijverheid, de voortzetting der Gooische Vaart is dit
jaar ten minste aangevangen en blijft het bestuur hopen op vermeerderende aanvrage naar
zand, waardoor dit werk met weinig kosten zal kunnen worden voortgezet.
Den 16 Sept. 1841 sloot de Raad een contract met den aannemer van spoorwegen van
der Made, die de vaart, met gesloten beurs, 100 ellen zou voortzetten en wanneer hij meer
perceelen van den spoorweg zou aannemen 300 ellen. De gemeentesecretaris ging zich op de
aanbesteding te Utrecht overtuigen en kwam met de blijde tijding thuis dat de heer van
der Made 300 ellen zou afzanden. Het gemeenteverslag over 1842 bericht dat de afgraving
tamelijk voortgezet is. De gemeenteraad besloot den 30 Dec. 1842 tot aanbesteding van de
Hondenbrug en benoemde als opzichter voor dat werk den heer Janssen, landmeter te
Hilversum, tegen f 6.— per week.

In de raadsvergadering van 16 Maart 1843 wordt me

degedeeld dat de brug, volgens de plannen van den ingenieur J. G. van Gendt aangenomen
is voor f 1480, de begrooting was f 1600.
Vrijdag 30 Juni 1843 is de brug opengesteld.
Het gemeenteverslag over 1843 vermeldt: „De Gooische vaart is merkelijk voortgegraven
en er bestaat uitzigt dat de aannemer in dit jaar ( 1844 ) de 300 ellen lengte zal kunnen
vergraven hebben, waartoe hij zich verbonden heeft.
De grond is tot aan de kom des dorps nu het eigendom der gemeente en het werk kan
nu met weinig opoffering worden gaande gehouden, zoo dat, is het niet het tegenwoordig —
dan ten minsten het

nageslacht, de vruchten kan plukken eener onderneming, tot welker

aanvang de omstandigheden buitengewoon gunstig waren, en waaromtrent wij ten minsten
vermeenen beter te handelen dan wij door het voorgeslacht behandeld zijn hetwelk ons dit
werk reeds lang voltooid had moeten achterlaten”.
In 1851 was de vaart gevorderd tot 44 roeden, 6 ellen beoosten de brug, het wegge
voerde zand schatte men op 224000 kubieke ellen, de kosten hiervan werden anders bere
kend op f 60000, te Hilversum had men er slechts f 1200 aan besteed.
Van 1851 tot 1876, toen de doorgraving voltooid was, ging men langzaam aan door,
meestal enkele ellen per jaar, met behulp van slechts 1 graver of zandhaas, die voor het
juiste profiel enz. zorgde en de klanten zelf liet graven.
Zoo bleven de kosten per jaar meestal beneden de f 300, ook doordat de opbrengst
van het zand veelal een deel uitmaakte van het loon van den zandhaas.
Na 1875 werd nog gezand om aanleg- en losplaats te kunnen maken: Deze is, met het
uitdiepen der vaart, 4 November 1881 aanbesteed voor f 5570.
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Luchtfoto , rechts de gemeente Bussum, links de Hilversumse Meent.
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Voor Hilversumse Meent-oost: tennis en
shortgolf of natuurgebied?
Jan t a n t e s
Inleiding
Op 17 juli 1993 hield de gemeente Hilversum
een inspraakbijeenkomst in het wijkcentrum
van de Hilversumse Meent. Doel was het geven
van een toelichting op een ontwikkelingsplan
voor het circa 7 ha grote weiland tussen de
Meentweg en de gemeentegrens met Bussum,
voor een deel gemarkeerd door de historische
Koedijk. Het plan houdt in de aanleg van ten
nisbanen en een terrein voor shortgolf met club
gebouw en parkeerterrein. Shortgolf is een
nieuwe tak van sport - ontwikkeld door een par
ticulier bedrijf - verwant aan golf met de moge
lijkheid dit spel te beoefenen op een kleiner ter
rein, dan waarop de gebruikelijke 9- of 18holesbanen liggen. Uit de reacties van de in
grote getale opgekomen Meentbewoners bleek,
dat men niet bepaald blij was met de voor hen
bedoelde recreatievoorzieningen. Wel was in
deze nieuwe wijk in 1978 de tennisvereniging
Stad en Lande opgericht, maar door verschil
lende oorzaken kwam er nog geen tennisac
commodatie in of bij de Meent. Deze werd wel
op enige afstand daarvan uitgebreid.
De tennisvereniging bestaat nog steeds, volgens
de tegenstanders van het plan alleen op papier
met een sterk verouderde ledenlijst. De
inspraak bood geen duidelijke ondersteuning
voor het plan. Daartegenover bracht een vijfentwintigtal sprekers bezwaren naar voren. Velen
vreesden vergroting van de verkeersoverlast en
onveiligheid op de Meentweg, anderen wezen
vooral op de ecologische betekenis van het
gebied, op de daar aanwezige waardevolle flora
en fauna en op de drassigheid, waardoor het
gebied niet zonder fatale ingrepen voor de
natuurlijke omstandigheden geschikt zou zijn te
maken voor sport. Eén spreker hoopte op een
terugkeer van het vroegere vennengebied, op
oude kaarten aangeduid als Gyzen Veen.
De wethouder voor ruimtelijke ordening en
voor sport en recreatie wees op de destijds
gedane toezegging aan de tennisvereniging en
op het streven van de gemeente naar maximali

satie van de grondopbrengst. Door combinatie
van tennis met shortgolf zou de opbrengst
ƒ 100. 000 , - per jaar groter zijn dan thans.
Bovendien zou het gebied open blijven. De
gemeente Hilversum zou volgens de Sportnota
een tekort aan tennisbanen hebben en naar zijn
overtuiging zouden in de Meent voldoende ten
nissers zijn om op de eigen banen.te spelen. Dit
laatste ontlokte een zwak applaus van voorstan
ders.
Burgemeester en wethouders zullen nader
beslissen of en wanneer het voorstel ter beoor
deling aan de Raad wordt voorgelegd. De voor
gestelde bestemming is in strijd met de huidige
agrarische bestemming, zodat - bij akkoordbevinding door de Raad - alsnog de medewerking
van Gedeputeerde Staten nodig is.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi heeft
- gebruik makend van de inspraakmogelijk
heid - erop gewezen, dat aanleg van een tennis
en shortgolfcomplex een onvermijdelijke aan
tasting zal vormen van een ecologisch waarde
volle verbindingszone, van wezenlijk belang
voor de bestaansvoorwaarden van plant en dier.

Het veranderde karakter van de natuur
bescherming en van het daarop gericht
ruimtelijk beleid
De natuurbescherming heeft lang in het teken
gestaan van natuurwetenschappelijk onderzoek
en behoud voor recreatieve doeleinden.
Achteruitgang van het natuurlijk milieu door
verontreiniging, uitputting en aantasting leidde
in de jaren zestig tot de doorbraak van het
milieubesef. De milieuproblematiek werd in
eerste instantie gezien als vervuilingsproblematiek en gericht op het verbeteren van de hygiëne
van het milieu van de mens. In 1971 kwam
daarom een nieuw ministerie tot stand, dat van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Een reeks
milieuwetten tegen verontreiniging werd uitge
vaardigd.
Op 1januari 1968 werd na een lange en moei-
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zame voorbereiding de Natuurbeschermingswet
van kracht. Mede als gevolg van de doorbraak
van het milieubesef kwam het binnen de
natuurbescherming tot een taakverbreding in de
richting van milieubehoud en van behoud naar
beheer gericht op een biologisch evenwicht.
De VN-milieuconferentie in Stockholm in 1972
leidde tot een verdringen van het antropocentri
sche, het direct op de mens gerichte karakter
van het milieubeleid naar het ecocentrisch
beginsel, dat van het ononderbroken functione
ren van natuurlijke systemen waarin de mens in
harmonie met de natuur het best kan voortbe
staan. De gedachten van de milieuconferentie
en die van de Club van Rome" vonden in 1973
hun neerslag in de Oriënteringsnota
Ruimtelijke Ordening als deel 1 van de Derde
Nota over de ruimtelijke ordening. In het plano
logisch werk leidde dit tot omslag van het ontwikkelingsoptimisme van de jaren zestig naar
het besef dat er grenzen zijn en gesteld behoren
te worden. Met betrekking tot het landelijk
gebied werd in de Oriënteringsnota onderkend,
dat de groeiende milieubewustheid een relative
rende invloed had op de economische gebruiks
waarde van het platteland en op de waarde van
de beleving van het landschap in zijn totaliteit:
De notie, dat in de natuur essentiële relaties
verstoord dreigen te worden, leidt soms ook op
overwegend ecologische gronden tot buigpunten in de ontwikkeling. '
In de recente Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ordening Extra besteedt het kabinet in het bij
zonder aandacht aan behoud en verhoging van
ruimtelijke kwaliteit." Men zou kunnen stellen,
dat de genoemde elementen die samen de ruim
telijke kwaliteit bepalen, namelijk gebruiks
waarde, belevingswaarde en toekomstwaarde in
de loop van de tijd een ander accent en een
andere inhoud hebben gekregen. In de
Oriënteringsnota werd bij de beleving van het
landschap niet alleen meer gedacht aan natuur
gebieden, maar ook aan oude cultuurland
schappen die uit een oogpunt van ecologie,
wording van het landschap, cultuurhistorie
en/of beleving bijzondere waarden vertegen
woordigen ,...4) Voor de uitwerking van een
daarop gericht beleid werd in 1975 door de
bewindslieden van drie ministeries aan de rege
ring aangeboden de Nota Gemeenschappelijke
uitgangspunten voor het beleid inzake de uit
een oogpunt van natuur- en landschapsbehoud

waardevolle cultuurlandschappen (Nota rela
tie tussen landbouw en natuur en landschaps
behoud of kortweg de Relatienota). De nota
bevat een aantal met elkaar verweven beleids
voornemens op het terrein van het landbouw
beleid, het beleid gericht op het natuur- en
landschapsbehoud en het ruimtelijke orde
ningsbeleid. De maatregelen zouden alleen in
onderlinge samenhang effect kunnen hebben.
De nota schetst ook de feiten en omstandighe
den, welke de aantasting van natuur en land
schap veroorzaken, namelijk landbouwtechnische verbeteringen, moderne agrarische
bedrijfsvoering, intensivering van grondge
bruik en specialisatie, schaalvergroting en
mechanisatie, bezanden en egaliseren, het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
en kunstmest en verlaging van de
(grond)waterstand. Door de snelheid van de
veranderingen was de landbouw niet meer in
staat het natuurlijk milieu en het landschap in
stand te houden. Achteruitgang in de bodemfauna en vermindering van het aantal hogere
inheemse plantesoorten deden afbreuk aan
totale levensgemeenschappen. Er trad een cul
tuurhistorische verarming en nivellering op
met een inboeten aan herkenbaarheid en bele
vingswaarde. Oude houtwallen, die hun oor
spronkelijke functie van scheiding en levering
van geriefhout hadden verloren, werden ges
loopt, waardoor dekking-, voeding- en nestgelegenheid en botanische en ornithologische
waarden verdwenen.
De Relatienota moest tot intensere bewustma
king van het belang van de natuur als een
schaars goed leiden. Voor het behoud beston
den er weliswaar beleidsinstrumenten op het
gebied van bestemming, beheer en inrichting,
maar deze werden door de politieke evidentie
van een voorgaande periode onvoldoende
gebruikt en waren in het begin van de jaren
zeventig onvoldoende, gelet op de ernst en
urgentie van de problemen.
Het in de Relatienota neergelegde beleid voor
de landbouw en voor natuur en landschap is
deel gaan uitmaken van de Planologische
Kernbeslissing voor de Landelijke Gebieden
uit de Derde Nota voor de Ruimtelijke
Ordening (1979). Het is daardoor één van de
hoofdlijnen van algemeen belang voor het
nationaal ruimtelijk beleid geworden.
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De Hilversumse Meent in het spannings
veld van een nieuwe tijd
Het gebied Meent-oost, waarvan de bestem
ming ter discussie is gesteld, is het nog onge
bruikte deel van de na 1971 gebouwde woon
wijk Hilversumse Meent. Deze ontleende de
naam aan de al sinds ongeveer 1300 ten zuiden
van het Naardermeer gelegen gemeenschappe
lijke weidegrond, de Meent. Nog in de eerste
decennia van deze eeuw was de weidegrond uit
agrarisch oogpunt van armzalige kwaliteit.
Omstreeks 1920 werd besloten daarin verbete
ring te brengen: de grond werd geëgaliseerd,
diepgeploegd en ingezaaid. Biezen, zeggen en
heidestruiken verdwenen. Goed grasland met
een hogere gebruikswaarde voor de boeren
kwam er voor in de plaats. De Vrankrijker51
merkte daarover echter op: Aan de
Meentverbetering zat ook een keerzijde, die
indertijd geen aandacht kreeg, maar wel zou
krijgen wanneer de werken nu nog aangepakt
moesten worden. Dit was het. laten verdwijnen

van een belangwekkende flora. De Meenten
hadden (...) een natuurlijke begroeiing die men
nu het stichten van een reservaat waard zou
achten. Niet alles ging verloren. Maar in de
jaren zestig dreigde een nieuwe aanslag van
geheel andere aard.
Na het op initiatief van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi in 1959 gehouden
Gooicongres werd - als gevolg van de bewust
wording van de Gooise ruimtenood - een
streekplan door de provincie versneld voorbe
reid. Om de resterende natuurgebieden te spa
ren moesten de Meenten in de dringende
behoefte aan woningbouw voorzien. Volgens
het in 1965 vastgestelde streekplan zouden op
de Meent 4000 woningen gebouwd kunnen
worden. Tegen het voorontwerp had de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
een bezwaar ingebracht: de bouw van
4000 woningen op de Meent zou leiden tot een
aanzienlijke versmalling van de groene buffer
zone tussen de agglomeraties Gooi en
Amsterdam/Weesp. De idee van bufferzones
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was al in 1958 bepleit in het rapport De ontwik
keling van het westen des lands"’: De schaalver
groting bij de uitgroei van de Randstad maakt
het onvermijdelijk nieuwe grote elementen te
introduceren in het spanningsveld tussen de
elkaar dicht naderende agglomeraties. (...) Er
is een nieuw type van groene zone nodig. In

genoemde bufferzone ligt het Naardermeer,
eigendom van Natuurmonumenten. Niettemin
verklaarde de provincie de bezwaren onge
grond. De minister van Ruimtelijke Ordening
(Witte) dacht er anders over. Op 20 maart 1967
gaf hij het Provinciaal Bestuur de Aanwijzing
het streekplan zo te herzien, dat de mogelijk-

heid van bebouwing op de Meent werd uitge
sloten. De motivering was: (...), dat het evenwel
voor een juiste ophouw van de noordelijke vleu
gel van de Randstad Holland noodzakelijk moet
worden geacht, dat tussen de Amsterdamse
agglomeratie en het Gooi een open groene zone
blijft bestaan, dat de waardevolle natuur- en
recreatiegebieden in bedoelde zone daarbij van
wezenlijk belang zijn.

Het ging er om dat de nog bestaande ruimte
werking van het landschap visueel niet meer
dan evenredig zou mogen worden aangetast.
Het ernstige tekort aan bouwgrond leidde tot
een reactie en tot een overleg tussen de minis-
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ter, de provincies Noord-Holland en Utrecht,
het Gewest en de gemeenten Hilversum en
Bussum. Het resultaat was het Akkoord over
extra bouwplaatsen in het Gooi. Aan de Meent
en het aangrenzende deel van Bussum werd een
aantal van 1650 woningen toehedeeld. De klei
nere Meentbebouwing mocht slechts tot stand
komen onder voorwaarde van een landschappe
lijke afsluiting die zou moeten aansluiten bij het
landschap van de ’s-Gravelandse buitenplaat
sen. Het streekplan werd herzien in 1972, waar
bij het provinciaal bestuur er voor zou zorgdra
gen dat de groene zone tussen Amsterdam en
het Gooi niet zou worden verstedelijkt of
anderszins van karakter zou veranderen. De
gedachte om aaneenklontering van steden te
voorkomen had een positieve kant. Niettemin
stond het ruimtelijk beleid omstreeks 1970 nog
eenzijdig in het teken van een goede ruimtelijke
vormgeving. De zorg voor handhaving van de
bufferzone en de als voorwaarde gestelde, door
het rijk gefinancierde 100 m brede groene land
schappelijke overgangszone aan de westkant
hadden voornamelijk als doel een visueel ruim
telijke werking voor de beleving van het land
schap in zijn totaliteit.
In het Bussumse gebied Cruijsbergen werden
woningen geprojecteerd, het terrein van rozen
kwekerij De Wilde kreeg de bestemming bij
zondere doeleinden, bedoeld voor scholen
bouw. In het begin van de jaren zeventig was de
tijd nog niet aangebroken voor een genuanceer
de vertaling van milieu-aspecten in de ruimte
lijke ordening. Voor zover bekend speelden
natuurlijke en cultuurhistorische waarden van
het gebied zelf geen grote rol in het ontwerp.

waterpartij. Omdat de reden voor verplaatsing
later verviel, werd het oorspronkelijke grasland
niet voor andere doeleinden, met uitzondering
van een trapveldje, in gebruik genomen.
Door Farjon is beschreven71hoe het aangren
zende zanderijgebied in Bussum - ondanks
bemestingsdruk en intensief gebruik door kwe
kerijen - floristisch nog tot de rijkere gebieden
van het Gooi behoort. Volgens hem zou door
een aangepast agrarisch beheer hier een hoogst
waardevol gebied kunnen ontstaan.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn
ook die mening toegedaan. Op 24 novem-
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Schematische voorstelling van de ontwikkeling in de
grondwaterstromen

De natuurlijke waarden van Meent-oost
Uitgaande van het Gooi-akkoord van 1969
werd een globaal bestemmingsplan
Hilversumse Meent ontworpen, dat als een bin
dende richtlijn in april 1971 door de
Gewestraad werd vastgesteld. In het plan kreeg
Meent-oost de bestemming waterpartij met
groenzone. De gemeente Hilversum wijzigde
deze bestemming bij de uitwerking in kwekerij
en openbaar groen/passieve recreatie. Er was
immers kans, dat de rozenkwekerij verplaatst
zou moeten worden en dan zou een reservering
van een terrein daarvoor uit exploitatie-oogpunt
aantrekkelijker zijn dan de aanleg van een

ber 1992 hebben zij zowel het zuidelijk deel
van het Bussums zanderijgebied (Cruijsbergen)
als het Hilversums gebied Koedijk (Meentoost) als relatienotagebied aangewezen met de
bedoeling het tot stand brengen van een reservaatsgebied. Dit zou een verlate tegemoetko
ming zijn aan de in 1968 geuite hartekreet van
De Vrankrijker.
Aan de provinciale beschrijving van het gebied
Meent-oost is het volgende ontleend: Het parklandschap van de zanderijen vormt samen met
de directe omgeving een gevarieerd geheel, dat
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plaats biedt aan diverse plantengemeenschap
pen en een rijke broedvogelbevolking, waarbij
met name het grote aantal holenbroeders
opvalt. Nestgelegenheid wordt gevonden in de
aangrenzende houtwallen en in de loofbomen
die het weilandgebied omzomen. Ook fungeren
met name de bos- en houtwalranden als vliegplaats voor insekten <vlinders) en verblijfplaats
voor kleine zoogdieren. KoedijkJCruijsbergen

ligt op een belangrijk knooppunt in de ecologi
sche verbinding, die loopt van de hooggelegen
bos- en heidegronden van het Gooi naar de
Vechtstreek.

Volgens de beschrijving wordt verder ver
wacht. dat bij stopzetting van waterwinning bij
Bussum een toeneming daardoor van de kwel
met zoet helder grondwater de zeldzame waterplantvegetaties die nu al plaatselijk in ’Koedijk’
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recreatieplan ook niet wenselijk, omdat ecolo
gische verbindingszones (als die van Koedijk)
rustgebieden dienen te vormen. In de nabijheid
daarvan zijn recreatieve voorzieningen onge
wenst.
Volgens de begeleidende brief van
Burgemeester en Wethouders zou het
Landschapsbeleidsplan worden betrokken bij
de inspraak van bestemmingsplannen voor het
buitengebied. Dit geldt voor alle ruimtelijke
plannen, i.c. ook voor het ontwikkelingsplan
Meent-oost. Het beleidsplan heeft bij de
inspraak op 17 juli 1993 geen onderwerp van
gesprek gevormd, zodat bij de voorbereiding
niet alle relevante factoren en omstandigheden
zijn opgespoord. Daarmee is gehandeld in strijd
met het zorgvuldigheisbeginsel.

voorkomen, zich kunnen uitbreiden (zie sche
matische voorstelling van de ontwikkeling in de
grondwaterstromen).
Het inmiddels door de Raad van Hilversum
vastgestelde Landschapsbeleidsplan legt ook de
nadruk op de betekenis van kwelgebieden als
basis voor de ontwikkeling van natuur en landschap.81Die komen vooral voor in de natuurlij
ke gradiënt van de overgangszone tussen heu
velrug en veenweiden. Het plan zegt daarover:
Een dergelijke gradiënt vertegenwoordigt een
grote diversiteit aan natuurlijke kwaliteiten.
Hierbij is behoud van continuïteit en samen
hang in noord-zuidrichting van groot belang,
naast de continuïteit en samenhang in de overgang van bebost naar open landschap in oostwestrichting. Het betreft de zone: vanaf
Laegieskamp, Wijde Meent 'en Koedijk via de
landgoederenzone en de randzone bij
Kerkelanden en Zuid-Raaweg, richting
Egelshoek en Eindegooi.
En verder: Het knooppunt Franse
Kampweg/Melkstraat/Meentweg/Koedijk
vraagt aandacht als overgangszone tussen
hoog- en laaggelegen gebieden, als verbinden
de hoofdcorridor en als bufferzone tussen de
bebouwing van Bussum en Hilversum.
In het Voorwoord van het
Landschapsbeleidsplan is vermeld, dat het plan
aansluit op het rijks- en provinciaal natuur- en
landschapsbeleid. Het bevestigt de bovenlokale
betekenis van de natuurwaarden van Meentoost.

Partiële herziening van het bestemmings
plan toch gewenst
Het bestemmingsplan Hilversumse Meent werd
in 1972 goedgekeurd. Een bestemmingsplan
dient tenminste eenmaal in de tien jaren te wor
den herzien. Bovendien is de bestemming van
het deel Meent-oost niet gerealiseerd. Een
reden voor verdere reservering voor rozenkwe
kerij De Wilde is niet aanwezig. Volgens het
beleidsplan wordt Meent-oost tot het buitenge
bied gerekend. Omdat de Raad voor het gebied
dat niet tot een bebouwde kom behoort volgens
artikel 10 lid 1 WRO een bestemmingsplan
vaststelt, is er zeker een formele reden een
planherziening voor dit gebied voor te bereiden.

Conclusies

Materiële redenen voor planherziening

Voor het ter discussie gestelde ontwikke
lingsplan ontbreekt een voldoende grond
slag
Hiervóór is gesignaleerd, dat de behoefte aan
tennisbanen en een terrein voor shortgolf in
Meent-oost niet is aangetoond. Zeer waar
schijnlijk kan deze ook niet aangetoond wor
den. Een verondersteld financieel voordeel aan
uitvoering van het plan verbonden, is ruimtelijk
niet relevant, zodat de grondslag voor een her
ziening van het bestemmingsplan ontbreekt.
Volgens het door de Raad vastgestelde
Landschapsbeleidsplan is uitvoering van het

In eerdergenoemde brief deelt het College
expliciet mee, dat het beleidsplan ’als basis
vanuit natuur en landschap (zal) dienen bij de
vaststelling van het ruimtelijk beleid voor het
buitengebied, met name bij de aanpassing, her
ziening en/of vaststelling van de bestemmings
plannen'.
Het plan beveelt voor de landschappelijke over
gangszone extensieve en op natuurontwikkeling
afgestemde landbouw aan en acht voor de
samenhang tussen de Wijde Meent.
Cruijsbergen, het gebied ten westen van de
Koedijk en het Laegieskamp een integraal plan
gewenst. Bovendien wordt de status van relatienotagebied aanbevolen. Dit heeft geen direct
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rechtsgevolg voor het ruimtelijk beleid. Wel
zullen G.S. de Gemeente verzoeken het bestem
mingsplan aan te passen. Het relatienotabelcid
berust op vrijwilligheid, maar de Gemeente is
door het beleidsplan en het vertrouwensbegin
sel in zekere zin gebonden tegenover de bur
gers. Gewekte verwachtingen dienen te worden
nagekomen.

NOTEN
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3)
4)
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6)
7)
8)
9)
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Ch. Backes - Juridische bescherming van ecologische
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Het beleidsplan bevestigt, dat het Gooi inclu
sief de Hilversumse Meent en omgeving deel
uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur
van zowel het rijks- als het provinciaal natuuren landschapsbeleid en ook dat de intentie
bestaat het gemeentelijk ruimtelijk beleid af te
stemmen op een lange termijn-streven voor
natuurontwikkeling.
Het antwoord op de in de aanhef gestelde
vraag kan daarom niet anders luiden, dan dat
het gebied Meent-oost een natuurgebied is, in
elk geval daartoe de potentie heeft.
Voor alle duidelijkheid zij erop gewezen, dat
volgens Backes9) een gemeente rechtens,
objectief bezien, verplicht kan zijn natuurbeschermende bepalingen in een bestemmings
plan op te nemen voor zover bovengemeentelij
ke belangen dat eisen.
Daarvan lijkt in dit geval sprake te zijn.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
meerdere plaatsen in het Gooi een dergelijke
avond te organiseren. Het bestuur hoopt op
deze manier een goed rechtstreeks contact met
de leden te ontwikkelen. U hoort verder van
ons!

Enquête
De response op onze enquête is zeer verheu
gend. De informatie wordt momenteel ver
werkt. Via dit blad zullen wij u hierover infor
meren.
Wij noteerden alvast vele aanbiedingen voor
actieve hulp voor de mogelijke vervulling van
openvallende bestuursfuncties en suggesties
voor het handhaven en mogelijk uitbreiding van
ons werk. Maar ook een aantal aanbiedingen
voor het schrijven van artikelen voor het blad
TVE, met advertentieacquisitie te helpen, om
lezingen te houden op velerlei gebied, om de
Stichting TVE behulpzaam te zijn, vrijwillig
mee te werken aan onderhoud van machines.
Wij zullen binnenkort contact opnemen met die
aanbieders die duidelijk aan ons zijn gericht.
Wij gaan ervan uit, dat wij de op ander gebied
aangeboden diensten door kunnen geven aan de
Stichting TVE, de redactie TVE en het GNR.
Onze hartelijke dank voor uw medewerking en
vooral voor het meedenken.

Problemen rond
Cruysbergen/Hilversumse Meent
De afgelopen maanden hebben wij veel aan
dacht gegeven aan de ontwikkelingen rond
Cruysbergen/Hilversumse Meent, deels
gemeente Bussum, deels gemeente Hilversum.
Wat Cruysbergen betreft lijkt de ontwikkeling
gunstig. Het gebied is door de Provincie NoordHolland opgenomen in de beleidsnota Globale
Begrenzing, 2e fase. Relatienota
Natuurterreinen op Landbouwgronden.
Over de plannen met een deel van de
Hilversumse Meent (shortgolf en tennisbanen)
maken wij ons zorgen.
Bestuursleden bezochten voorlichtings- en
inspraakavonden. Wij lieten de Gemeente
schriftelijk weten welke bezwaren wij tegen de
plannen hebben. Op dit moment is een en ander
terug bij de gemeente.
De gemeente Hilversum heeft onlangs een rap
port uitgegeven ’Hilversum Meer dan Groen’.
Ook op dit plan is inmiddels gereageerd.

Informatieavond in Huizen
Eind oktober hebben onze leden in Huizen een
uitnodiging ontvangen om op 16 november
aanwezig te zijn op een proef-informatieavond
om samen met enkele bestuursleden op speciale
zaken in te gaan. Wij stellen ons voor dat bij
een dergelijke bijeenkomst alleen een korte
inleiding gehouden wordt over het bewaren van
natuur, landschap en bebouwing in het licht van
het bijzondere karakter van het Gooi zoals dat
in de omgeving van Huizen zich voordoet en de
mogelijke bedreigingen daarvan. Daarna - en
dat is de hoofdzaak - kan door vragen van de
leden en door samenspraak met de aanwezige
bestuursleden van gedachten gewisseld worden
over wat onze vereniging op dat terrein in
Huizen zou kunnen doen. Opmerkingen over
het functioneren van de vereniging kunnen
uiteraard ook op tafel komen.
Wanneer deze proef lukt, stellen wij ons voor in

Rapport Gooise Ecologische
Infrastructuur tot stand gekomen
In de Natuur- en Landschapsvisie voor het
Gooi, die nu ongeveer een jaar geleden, tijdens
het 3e Gooi-congres, door onze vereniging
gepresenteerd werd, kwam reeds sterk naar
voren dat het nodig was de verschillende
natuurgebieden in ons gewest met elkaar in ver
binding te laten blijven. Natuurterreinen die
door bebouwing of door wegen van elkaar
gescheiden zijn, staan alleen daardoor al onder
druk. Plant en dier moeten vanuit het ene
gebied het andere kunnen (blijven) bereiken.
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zonder dat verarmen op den duur de populaties.
Het totaal van de gebieden kan rijker zijn dan
de som van de afzonderlijke delen.
Door samenwerking van de Milieufederatie
Noord-Holland, de Stichting Vrijwillig Natuuren Landschapsbeheer Noord-Holland, de
Vereniging Leefmilieu het Gooi, de
Vechtstreek en omstreken en onze Vereniging
Vrienden van het Gooi is nu de Gooise
Ecologische Infrastructuur, kortweg GEIS tot
stand gekomen. Dit omvat een rapport waarin
zeer concreet al die plekken in het Gooi worden
aangegeven waar plant of dier moeilijk of soms
zelfs helemaal niet levend van het ene gebied in
het andere kunnen komen. Tevens wordt voor
iedere plek aangegeven hoe daar verbetering in
die situatie gebracht kan worden. Soms kan dat
door heel eenvoudige ingrepen, soms kan het
gewoon wanneer daar toch iets moet gebeuren,
meegenomen worden als daar wat aandacht
voor is. Soms ook kan verbetering alleen door
grotere ingrepen bereikt worden.
Het onderzoek hiervoor is op initiatief van
bovengenoemde verenigingen/stichting verricht
door Peter van der Linden; een stuurgroep
begeleidde het een en ander.
Op 22 november wordt het eerste exemplaar
van dit rapport in het raadhuis van Naarden
aangeboden aan de heer F. Tielrooy, gedepu
teerde voor natuur- en landschapsbescherming
en openluchtrecreatie.
De bedoeling is nu om in de komende jaren de
verschillende verbeteringen aan te bevelen en
om te bevorderen dat zij ook zo veel mogelijk
gerealiseerd worden. Daarbij hopen wij dat de
meeste binnen twee of drie jaar gereed zijn.
Het rapport zal voor belangstellenden verkrijg
baar zijn.
Voor TVE no. 1, 1994 wordt een verslag
geschreven; op dit moment is nog niet bekend
waar en voor welke prijs het rapport kan wor
den aangevraagd.

deskundige op het gebied van naaldbomen
over de gehele wereld.
Door zijn benoeming aan de universiteit van
Oxford heeft hij in universitaire kringen een
passende erkenning gekregen. Aan hem is
gevraagd het onderzoek van een dit jaar over
leden hoogleraar op het terrein van zijn des
kundigheid, de naaldbomen, te voltooien en te
publiceren.
Wij danken hem voor al het werk dat hij voor
onze Vereniging in zijn woonplaats Huizen en
wijde omgeving heeft verricht, niet alleen op
biologisch gebied, maar ook op het terrein van
ruimtelijke ordening.
In de jaarvergadering, april 1994, zullen wij
graag - wanneer zijn werkzaamheden dit toela
ten - afscheid van hem nemen.

Afscheid van Aljos Farjon
Tot onze grote spijt, maar met onze volle
instemming hebben wij in onze bestuursverga
dering afscheid moeten nemen van Aljos Farjon
wegens zijn vertrek naar Engeland.
Hij was deels werkzaam op het Instituut voor
Planten Ecologie op de Universiteit van
Utrecht. Hij heeft zich ontwikkeld tot een groot
TVE 11‘jrg. 1993
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Activiteiten van de Stichting Tussen Vecht
en Eem
Mededeling van de
Reiscommissie
Op 11 juni 1994 zal er weer een reis
gemaakt worden. Dit keer gaat de
reis naar Het Stift Weerselo
(Twente), Huize Singraven in
Denekamp en Sint Plechelmus in
Oldenzaal.
Op 22 februari 1994 zal
prof.dr P.H.D. Leupen een inleiden
de lezing houden in het kerkcentrum
Hogewey, Waarschapsstraat in
Weesp, aanvang 20.00 uur. Na
afloop van de lezing is er gelegen
heid zich op te geven voor de reis.

*
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Voor- of noordgevel Huize Singraven, 1968
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Voormalige kapel van het klooster te Weerselo, ca. 1970
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Sint Plechelmuskerk te Oldenzaal, ca. 1970
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Uit de tijdschriften

De Wijde Blik, tijdschrift voor natuur en
milieu in Gooi, Vechtstreek, e.o.; 10e jrg.,
no. 93/1, april 1993.
'Gooise Natuurreservaat wil recreatie beter stu
ren’ is de titel van een artikel van de hand van
Siard Dwarshuis.
Door het Amsterdams adviesbureau voor stedebouw en landschapsarchitectuur is een recreatienota gemaakt (heeft een engere doelstelling
dan een beheernota). die veel aandacht besteedt
aan het ’landschapsbeeld’, dat de opstellers wil
len ’verbeteren’. Er liggen te veel wegen en
paden door de gebieden van het GNR, stelt de
nota en er zou een aantal dat er dwars doorheen
gaat, afgesloten moeten worden. Ook zijn er te
veel parkeerplaatsen en dagrecreatieterreinen,
zoals in Bikbergen en bij de Nieuw
Bussumerheide, maar aan de andere kant wordt
weer gesteld dat een nieuwe parkeerplaats te
overwegen ware.
De recreatienota hinkt daarom op twee gedach
ten, en niet alleen hier, constateert Dwarshuis.
Kritiek uit hij ook op het nog steeds te veel toe
geven aan de hondenterreur. Daar hadden de
opstellers van de nota best wat harder tegenin
mogen gaan, vindt hij.
Toch zijn er genoeg voorstellen, die ook uit
natuurbeschermingsoogpunt aantrekkelijk zijn,
is zijn slotconclusie.
Het bestuur van het GNR heeft zich achter de
nota gesteld en wanneer er genoeg geld is, zul
len de voorgestelde maatregelen worden uitge
voerd.
In hetzelfde nummer bespreekt Joop van Raam
het landschapsbeleidsplan van Hilversum. Het
buitengebied van het Gooi is bedekt met plan
nen. Van Raam noemt er al zeven. Hoewel
inzicht in het rendement van al die ’groene
plannen’ ontbreekt, blijft de stroom doorgaan.
Nu is daar bovengenoemd plan bijgekomen,
binnenkort aangevuld met een
Groenstructuurplan voor de bebouwde kom van
Hilversum.

Van Raam heeft veel kritiek op het beleidsplan:
tere punten worden omzeild, keuzen blijven
achterwege, de grootse ambities verzanden in
details en de onmacht van de berooide gemeen
te blijkt!
Aan de andere kant laat hij het plan niet hele
maal vallen; er worden aanlokkelijke beelden
gegeven, waarvan de uitvoering helaas weer
twijfelachtig is. Het hele plan vindt hij boter
zacht.
Hilversum gaat door met de plannenmakerij, de
andere Gooise gemeenten voltooien of starten
hun groen-, beheer- en landschapsplannen.
Het Gewest wenst een ’Gewestelijke Nota
Groenstructuur'.
Het GNR stelt een beheervisie op voor de
Hoorneboegseheide, werkt beheerplannen bij
en gaat verder met het beheren van bos en hei.
Never a dull moment.

De Wijde Blik, tijdschrift voor natuur en
milieu in Gooi, Vechtstreek, e.o.; 10e jrg.,
no. 93/2, juli 1993.
De gemeente Hilversum heeft een landschaps
beleidsplan ontworpen, waarin ze aangeeft hoe
de natuur de kans moet krijgen zich te herstel
len en zich verder te ontwikkelen, schreef wet
houder Sjors Wolf in het voorwoord tot dit
plan.
Siard Dwarshuis citeert in zijn bespreking van
dit plan een flink aantal uitspraken van de wet
houder, die wijzen op concrete projecten,
gedeeltelijk al uitgevoerd, bijvoorbeeld door
overdracht aan het GNR, maar dan wel met
financiële steun van de gemeente, zonder welke
steun het anders niet gekund zou hebben.
Het landschapsbeleidsplan is opgesteld in
samenwerking met het Ministerie van L.N.V.:
uiteraard bevordert dat ministerie projecten in
plannen waaraan het zelf heeft meegewerkt;
dus een goede waarborg!
Dwarshuis laat de lezer zelf zijn conclusies
trekken uit de aangehaalde passages. Hoeveel
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vraagtekens hij er bijzet, zegt hij niet, maar het
zullen er wel wat zijn.
Een artikel over dassen in het Gooi geeft voor
het eerst een overzicht van alle bekende regio
nale waarnemingen (Hans Vink).
Jos Oude Elferink geeft informatie over de chl
oortrein en over de taken van de brandweer
(Hilversum en regionaal), onder welke nu ook
milieubescherming valt.

ken van al die schilderijen waarop de toren
scheef stond?
Dus bleef hij scheef, maar hij staat nu wel op
een goed fundament!

In de Gloriosa, uitgave van de Historische
Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef; 10e jrg., no. 2, mei 1993.

Dit nummer gaat over klokken en wel over die
van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef.
Met elkaar vertegenwoordigen ze een respecta
bel stuk geschiedenis van deze dorpen. Een
’klokkennummer’ was het resultaat.
Ds A.D. Wumkes opent met een erudiet ver
haal over klokken in het algemeen en neemt
ook het slotartikel voor zijn rekening, over de
klokken van ’s-Graveland.
Over die van Ankeveen schrijft J.M. Veenman,
gevolgd door J. Koelink met Kortenhoef. Tot
slot mijmert D. Buitenhuis onder de titel 'For
whom the bell tolls’ over de jaren van de
Tweede Wereldoorlog, waarin de klok meer
dan ooit is geluid.
Al met al een themanummer in de beste zin
van het woord!

De gemeente ’s-Graveland heeft de nieuwe Hof
Jonkheer Sixhof genoemd, daarmee P.J. Six
erend, die op 5 april 1895 geboren werd te
Amsterdam en overleed op 27 april 1986.
Ds A.D. Wumkes opent het nummer van In de
Gloriosa met een kort artikel, dat geen levens
bericht bedoelt te geven, maar in enkele rake
trekken Six schetst. Wumkes verwerkt daarin
een paar eigen herinneringen aan de overledene
en zo rijst een levendig en warm gevoeld beeld
voor de lezer op. Over de scheve toren van de
kerk van Kortenhoef, die een beetje scheef
moest blijven, schrijft Jan Immerzeel een wat
technisch, maar daarom niet minder amusant
verhaal.
In de vorige eeuw raakte de kerk in verval; de
welvaart van het dorp liep terug. Van de toren
trans vielen stukken af. Zo moest er in het begin
van deze eeuw toch eindelijk eens wat gebeu
ren, meer dan het maken van plannen. De
schrijver schetst uitvoerig wat er tijdens het
vooronderzoek en later tijdens het restaureren
gevonden werd. De toren werd van een nieuw
fundament voorzien en moest daarna recht
gezet worden. Door hem op houtblokken te zet
ten, die zeer geleidelijk telkens door een één
centimeter dunner blok werden vervangen,
moest het hele gevaarte langzaam zakken. En
ziet, het werkte; er kwam beweging in de toren
en men kreeg aardigheid in het karwei.
En toch staat hij nu, ruim zeventig jaren later,
nog steeds scheef, 55 cm uit het lood, in zuide
lijke richting.
Wat is er gebeurd? De Kortenhoevers wilden
helemaal geen rechte toren! Ze hadden hun hele
leven tegen een scheve toren aangekeken en dat
moest zo maar blijven ook, al mocht het ook
wel iets minder zijn. Immers wat anders te den

In de Gloriosa, uitgave van de Historische
Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef; 10e jrg., no. 3, augus
tus 1993.

Tijdschrift van de Historische Kring
Loosdrecht, 2()e jrg., nr. 93, juli 1993.
Dit nummer opent met een artikel van de hand
van wijlen Jasper Daams Jzn, dat voor het
grootste deel overgenomen is uit ’Tussen
Vecht en Eem’ van september 1991. De
H.K.Loosdrecht heeft gelijk om het over te
nemen; het kan niet genoeg gelezen worden
door ieder die belang stelt in het Gooi en het
aangrenzende Loosdrechtse gebied.
Daams schrijft uit eigen beleving en waarne
ming, gesteund door zijn grote historische ken
nis. Allerlei dingen brengt hij weer naar voren,
die velen van ons wel weten, maar geneigd
zijn altijd weer te vergeten.
Het Eerste en het Tweede Blok, de Naarder
Kerkelanden, het gebruiksrecht van de
Meenten door de boeren, het Gooierbos, omst
reeks 1600 geheel verdwenen. Dan komen er
plannen voor privatisering van
Domeingebieden en verschijnt de figuur van
Don Emanuel van Portugal (1619), getrouwd
met een dochter van Willem de Zwijger en
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vanwege zijn katholieke geloof niet welkom bij
de Staten van Holland; een romantische en wat
wonderlijke geschiedenis!
Uiteindelijk werd in 1683 een deel van het
Tweede Blok verkocht aan Simon Emtinck,
baljuw van Gooiland, die zijn naam aan het
Emtingerbos of Emmikerbos gaf.
Inderdaad, een artikel dat lezing en herlezing
waard is.

Natuur en Milieu, tijdschrift van de gelijk
namige stichting. Nummer 8, septem
ber 1993.

Bij de Loosdrechtse Plassen is een nieuw open
water gemaakt om de watervogels een plezier te
doen en veenvorming te stimuleren. Dit en een
reeks andere projecten zijn mogelijk gemaakt
door gelden die Natuurmonumenten van de
Postcodeloterij heeft ontvangen.
Een laatste bericht: Natuurmonumenten heeft
onlangs de buitenplaats Boekesteyn (60 hecta
ren) naast Schaep en Burgh, met eigen geld en
dankzij legaten en erfstellingen kunnen kopen.
Er komen op Boekesteyn twee soorten vleer
muizen voor. Het landhuis zal als kantoorruim
te worden gebruikt.

Nu er volgend jaar verkiezingen worden gehou 
den, stelt Natuur en Milieu een lijst van dertig
kernpunten op waar de politieke partijen niet
omheen kunnen. Zodra de landelijke verkie
zingsprogramma’s klaar zijn, komt Natuur en
Milieu terug met een nadere analyse van de
standpunten van de verschillende partijen.
Dan zit er altijd nog een flink verschil tussen
wat een partij opschrijft en zich later daarvan
nog herinnert als het op uitvoeren aankomt.
Dat kan dus spannende lectuur gaan opleveren!

Natuurbehoud, kwartaalblad van de
Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten. 24e jrg., no. 3,
augustus 1993.
Wat wil Natuurmonumenten met zijn terreinen,
wat zijn de uitgangspunten van het beheer? Het
antwoord is te vinden in een nota, die de vereni
ging heeft opgesteld en die kan worden aange
vraagd: Noordereinde 60, 1243 JJ V
Graveland, tel. 035-559933. Voor ƒ 7,50 incl.
verzendkosten, wordt hij toegezonden.
Gezien de vragen hieromtrent die nog telkens
gesteld worden, soms zelfs op verontwaardigde
toon, wordt de aandacht hierop gevestigd. Hoe
beter begrip, hoe meer plezier aan de natuur!
Omdat de slecht geïnformeerde mens ook de
'natuurlijke’ vijand van de vos is, hebben de
Stichting Kritisch Faunabeheer .en de
Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming de brochure 'Vossen'
uitgebracht. Te bestellen bij de genoemde stich
ting in Renkum door ƒ 5,- over te maken op
gironummer 13093, onder vermelding van
’Vossen’.
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Literatuur
Boekbespreking

Gerard Albert Vader (1865-1940). Een
sociaal bewogen leven in Weesp
door Marius van Melle en Rob van Veelen, his
torici.
Prijs ƒ 13.95.
72 pag., 9 illustraties. Bijlagen: gedeelte corre
spondentie Gorter-Vader; Publikaties over
Vader; Stamboom; Noten.
Uitgegeven onder de gezamenlijke verantwoor
delijkheid van boekhandel De Ark en uitgeverij
Heureka te Weesp.
ISBN 90.6262.332.8
Op 15 november is in het stadhuis van Weesp
aan burgemeester A. Visser de korte biografie
aangeboden.
Gerard Vader is als voorman van de arbeiders
beweging een lokale persoonlijkheid van for
maat geweest in het Weesp van de eerste helft
van deze eeuw. Als timmerman naar Weesp
gekomen, belichaamde hij op den duur de
emancipatie van de Weesper arbeiders.
Aan het eind van de 19e eeuw was Weesp door
de expansie van de Koninklijke Fabriek
C J. van Houten en Zn. een industrieel stadje
geworden.
Het verbreiden van een cultureel getint socialis
me, de invloed van de vriendschap met Herman
Gorter is hier merkbaar, een praktische hulpver
lening en concrete hervormingsarbeid van
Gerard Vader hebben een stempel gedrukt op
het sociale leven van Weesp.
De biografie over Gerard Vader is meer dan
een levensbeschrijving geworden. Het is ook
een geschiedenis van de opkomende industriali
satie. Gebruik makend van kranteverslagen,
raadsnotulen en interviews zijn de schrijvers
erin geslaagd de figuur van Vader tot leven te
brengen.

Dagboek 1917-1920 A.F. Pieck en
Herinneringen aan René de Clercq door
Betty Pieck
door Marcus van der Heide
P rijs/ 25,-.
Uitgegeven door de Gooibergpers te Bussum.
ISBN 90.72184.17.3
De Amsterdamse hoofdonderwijzer Antonie
Franciscus Pieck (1865-1925) verhuisde in
1905 met zijn gezin, bestaande uit vader, moe
der en vier dochters, naar de Huizerweg te
Bussum. Twee dochters legden zich toe op het
tekenen en schilderen, de jongste dochter
Gretha overleed echter al in 1920 aan de gevol
gen van de beruchte Spaanse griep. Zij was
toen slechts 21 jaar. De oudste dochter, Adri
Pieck, stierf in 1982 en werd bijna 88 jaar.
Een jaar na het overlijden van Adri gaf de
Stichting Gretha en Adri Pieck een boek uit
onder de titel: ’Het leven en werken van Gretha
en Adri Pieck’, een standaardwerk met 360 illu
straties, waarvan 170 in kleur.
De artistieke geaardheid van de schilderessen
was geheel verschillend. Aardig is de anekdote,
dat Adri op een wandeling geestdriftig uitriep:
Alles is kleur, waarop Gretha met niet minder
overtuiging antwoordde: Alles is lijn.
Van hun werk exposeert het Goois Museum tot
eind januari 1994 thans een dertigtal werken,
afkomstig uit het Rijksarchief Noord-Holland.
De Stichting Gretha en Adri Pieck schonk
namelijk 89 werken van Gretha en Adri aan de
Topografische Atlas Noord-Holland van het
Rijksarchief te Haarlem.
Vader Pieck begon in 1917 tijdens een periode
van ziekteverlof een dagboek bij te houden.
Zijn historische belangstelling bracht mee, dat
hij vooral veel aandacht aan de laatste jaren van
de Eerste Wereldoorlog heeft besteed. Verder
speelt de familie De Clercq in het dagboek een
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Houtskooltekening Adri Pieck, voorstudie voor schilderij. Stratenmakers in Hilversum

voorname rol.
De schrijver/dichter De Clercq behoorde tot de
Vlaamse vluchtelingen die ook in het Gooi
terechtkwamen. In deze streek was de uitgever
der Vlamingen, Van Dishoeck, voorzitter van
het Vluchtelingencomité. In juli 1915 werd dan
ook in het Bits van Bredius de
Guldensporenslagherdenking gehouden. De
Piecken waren vol belangstelling hierbij aan
wezig, maar de eigenlijke kennismaking tussen
de families kwam met Sinterklaas: de Piecken
verzorgden cadeaus voor het gezin De Clercq,
dat om de hoek aan het Singel woonde.
Een levenslange vriendschap vloeide hieruit
voort. Het ging zelfs zo ver, dat De Clercq in
1932 in huize Pieck in Hollandsche Rading
overleed. Een jaar na zijn dood zette dochter
Betty haar Herinneringen aan René de Clercq
op papier; het verslag van de herdenking in het
Bos van Bredius en de Sinterklaasviering.
Vader en moeder Pieck, beiden onderwijzer,
verzorgden zelf het onderwijs aan de dochters.
Dit bracht ten dele mee, dat het gezin een hech
te gesloten eenheid vormde. Een getuigenis
daarvan gaf de vrouw van W.L.M.E. van

Leeuwen, die haar vervolgonderwijs in huize
Pieck had gekregen: Daar heb ik vier jaar
dagelijks vertoefd in een gezin met een uiterlijk
wat ijdele, maar ook knappe vader, die mij
gedichten van Perk en ook van hemzelf in een
schoolschrift liet schrijven.
Pieck schreef een twintigtal kinderboeken, ver
halen en dichtwerkjes, soms geïllustreerd door
zijn dochters. In het 'Dagboek' lezen we de tot
standkoming van het ’autobiografische’ ’Uit het
leven van Jopic en Bobbie’ (de honden) en het
historische leesboek voor de lagere school ’Uit
onze geschiedenis’, en voor de vervolgklassen
’Het koninkrijk der Nederlanden 1813 tot
heden’ (samen met Vunderink, in 1919).
De pas verschenen uitgave bestaat uit vijf
onderdelen.
Na een uitvoerige inleiding volgt in drie delen
de letterlijke tekst van het dagboek van
A.F. Pieck vanaf 3 februari 1917 tot en met
17 januari 1920. Na de plotselinge dood van
Gretha werd het dagboek niet meer voortgezet.
Wanneer de tekst daartoe aanleiding gaf, is het
dagboek voorzien van een toelichting.
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De bewerker en auteur, Marcus van der Heide,
is vervolgens in een hoofdstuk ingegaan op het
leven van de schilderessen Pieck en in de uitlei
ding publiceert hij twee gedichten van
A.F. Pieck en schrijft hij ondermeer over de
kunsthandel ’De Blauwvoet’ van René de
Clercq en de relatie tussen De Clercq en de
familie Pieck.
Het boek eindigt met de ’Herinneringen aan
René de Clercq’. geschreven door Betty Pieck
in 1933.

Oud Naarden, verdronken stadje, middel
eeuws klooster, oude buitenplaats
door Henk Schaftenaar
Prijs ƒ 25,-.
Uitgegeven door de Stichting Vijverberg,
Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden
(tel. 02159-46860).
ISBN 90.73316.05.7
Het boek ’Oud Naarden’ is de vierde monogra
fie in de reeks over het Naarder landschap. De
auteur heeft daarmee het grootste deel van de
kuststrook van de Gooise Noordflank beschre
ven.
In de recent verschenen publikatie wordt een
uitvoerig, goed gedocumenteerd, beeld gegeven
van de oude, verdwenen nederzetting, het
klooster uit de periode 1420-1579 en de hofste
de Oud Naarden in de periode 1579-1827 en na
de splitsing van het landgoed de afzonderlijke
geschiedenis van het oostelijk en het westelijk
deel vanaf 1827 tot heden.

Loosdrecht toen en nu.
Prijs ƒ 32,50.
Onlangs is de 2e druk verschenen van dit foto
boek. Het is weer volop verkrijgbaar bij J. Mol,
Regenboog 57, Nieuw Loosdrecht, tel. 0215824841 en Jac. J. Mur, Oudloosdrechtsedijk 23,
Oud Loosdrecht. tel. 02158-21132.
Als u dat wenst levert men de boekjes zelfs ver
pakt in cadeaupapier.
Toezending van de boekjes per post is mogelijk
via bestelling Renrbrandtlaan 5, 1231 AA
Loosdrecht. U ontvangt met het boekje een
acceptgiro, waarbij de verzendkosten in reke
ning worden gebracht.

Verhalen «ver vroeger; handleiding voor
het maken van historische interviews.
door Jelle Hagen.
Prijs ƒ 19,50.
Uitgegeven door het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, Lucasbolwerk 11, 3512 EH
Utrecht (tel. 030-319997).
ISBN 90.71840.22.0
Dit boekje is een praktische handleiding, waar
in de verschillende fasen van het interview wor
den behandeld: de voorbereiding, het intervie
wen zelf en de verwerking van de resultaten.
Ook zijn hoofdstukken gewijd aan de betrouw
baarheid van het menselijk geheugen en de
geschiedenis van het historische interview.
Daarnaast wordt technische informatie over
apparatuur en banden gegeven. Het boekje
besluit met enkele voorbeelden van vragenlijs
ten en een literatuuroverzicht.
Voor historische verenigingen die zich bezig
houden met het op band vastleggen van het
plaatselijk verleden is dit boekje aan te bevelen.
Overigens verscheen over dit onderwerp enkele
jaren geleden een artikel in Spiegel Historiael:
Het interview als methode bij lokale en regio
nale geschiedbeoefening. In dit artikel vertelt
G. Muijs over de manier waarop de Stichting
Oudheidskamer Oostzaan Oostzaners inter
viewt. Daarbij gaat hij in op een aantal prakti
sche problemen waar juist historische vereni
gingen mee te maken krijgen bij het intervie
wen van personen. In dit artikel worden sugges
ties voor vragen en onderwerpen, die gebruikt
kunnen worden bij het interviewen, gegeven.
Ook wordt een voorbeeld gegeven hoe een
interview toegankelijk kan worden gemaakt
met behulp van een trefwoordensysteem.

TVE 11‘jrg. 1993
-

220 -

Goois Museum
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’Het palet van Dudok’.
Inlichtingen en beeldmateriaal te verkrijgen bij:
Isabel Porto (samensteller tentoonstelling),
Odette Reydon (PR), tel. 035-292826.
Gelijktijdig verschijnt bij uitgeverij Tirion het
boek ’Dudok, stadbouwmeester van wereldallure’, door diverse auteurs. Prijs ƒ 49,50 en te
koop in de boekhandel en in het Goois
Museum.

Expositie 'Het palet van Dudok'
Eerste lustrumtentoonstelling Goois Museum
11 december 1993 t/m 6 maart 1994
Het Goois Museum viert het eerste lustrum met
de expositie ’Het palet van Dudok’. Tekeningen
en foto ’s geven een beeld van kleurtoepassin
gen uit de architectuur in Hilversum door
Willem Dudok en zo ’n 35 objecten tonen zijn
opvattingen over vormgeving binnen het interi
eur. De bescheiden ruimte van het museum
leent zich bij uitstek om dit unieke aspect uit het
oeuvre van Dudok te tonen, een aspect dat
bovendien tot op heden vrij onderbelicht is.

Het palet van kleur
Het is moeilijk om over een Dudok-stijl te spre
ken, wanneer de persoon in kwestie zelf nooit
aansluiting heeft gezocht bij één bepaalde
architectuurstroming. Dudok ondergaat, als
kind van zijn tijd, de invloeden van de
’Amsterdamse School’ en de ’Stijl’, van archi
tecten als Berlage en Frank Lloyd Wright.
Als bouwend kunstenaar geeft hij vorm aan zijn
eigen stijl; voorop staat het vormgeven van
ruimten, die uitdrukking verlenen aan het uit
eindelijke bestemmingsdoel van het gebouw.
Een kenmerk van het oeuvre van Dudok is het
palet van Dudok. Dudok heeft oog voor het
aanbrengen van detaillering en gebruik van
kleur als expressiemiddel binnen zijn architec
tuur. Zijn kleuren, voornamelijk heldere kleuren, vertonen sterke gelijkenis met het
Byzantijnse kleurenpalet. Dit bestaat voorna
melijk uit goud, blauw/groen, rood en geel.
Deze kleuren past de architect toe in combinatie
met dc kleuren, die zijn bouwmaterialen van
nature bezitten, zoals de kleur van hout en
steen. Het hanteren van kleur als expressiemid
del heeft naast een optische waarde, wellicht
een symbolische waarde, maar over deze ziens
wijze bestaat bij de historici geen eenduidige
opvatting. Feit is, dat Willem Dudok het mys
tieke van de natuur als grote inspiratiebron
beschouwt.
De expositie toont de toepassingen van kleur.
Bijvoorbeeld in zijn ontwerpen voor de
Burgerzaal in het Raadhuis. In deze ruimte zijn

In de periode tussen de twee wereldoorlogen
geelt Willem Marinus Dudok (1884-1974)
vorm aan ’zijn’ Hilversum. Hij bekleedt de
functie van gemeente-architect van 1928 tot aan
zijn pensionering in 1950. Zijn totale werk
omvat ongeveer 235 projecten, waarvan ruim
eenderde is gerealiseerd in Hilversum. Voor
zijn oeuvre is Dudok meerdere malen onder
scheiden. De internationale belangstelling voor
zijn werk neemt nog steeds toe. Aan de man die
zo gezichtsbepalend is geweest voor
Hilversum, wijdt het Goois Museum de eerste
lustrumtentoonstel 1ing.
Centraal bij de expositie 'Het palet van Dudok’
staat het kleurgebruik van de architect. Voor het
eerst zijn originele tekeningen en objecten
samengebracht, die dit facet uit het werk van
Dudok belichten. Dudok paste kleur heel
bewust toe, in de detaillering van zijn gebou
wen, in meubilair en de aankleding van ruimtes.
Zijn palet bestaat uit de kleuren rood, geel,
goud en blauw/groen. De expositie toont meu
bels, zoals de rode 'zetel van de beambte',
handvervaardigde stoelen en fauteuils, tafels en
kleinere objecten. Ondersteunend hierbij wer
ken de oorspronkelijke ontwerptekeningen in
kleur. Schetsboeken, brieven, blauwdrukken,
tegels en foto’s completeren de tentoonstelling
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de lichtzuilen opvallend, zij vormen een feeste
lijke inleiding en worden voortgezet in een rij
zuilen bekleed met gouden tegeltjes.
Andere kleurtoepassingen zijn terug te vinden
in de nijverheid: gordijnen, vloerbedekking,
stoelbekleding.

Dudok, zijn geschiedenis, de start als for
tenbouwer
Willem Marinus Dudok is op 6 juli 1884 gebo
ren in Amsterdam. Hij is de tweede zoon van de
violist Johannes Cornelis Dudok en Cornelia
Bertha Holst. Willem groeit op in een muzikaal
gezin. Hij leert te luisteren naar componisten
als Bartók, Mahler en Chopin, hun melodieën
inspireren hem voorgoed. Het is bekend, dat
Dudok later als architect graag bij het ontwer
pen muziek op de achtergrond hoort.
In 1900 gaat de jonge Amsterdammer naar de
cadettenschool in Alkmaar; het opleidingsinsti
tuut voor de Koninklijke Militaire Academie te
Breda. Twee jaar later studeert hij aan de
K.M.A. vestingbouw bij ir G.N. Itz. Na zijn
examen ambieert Dudok een functie bij de
genie, maar tot zijn spijt wordt hij aangesteld
bij de telegrafisten in Utrecht. In deze periode
maakt hij een begin met dat, wat later zijn car
rière bepaalt: het bouwkundig ontwerpen. Als
telegrafist ontwerpt Dudok op de achterkanten
van telegrafieformulieren. In 1906 volgt de
overplaatsing naar de genie. Als eerste luitenant
start Willem Dudok de bouw van forten in
Uithoorn en Purmerend, die Amsterdam zullen
omgeven.
Na de verplichte acht jaren militaire dienst ver
kiest Reserve Kapitein Dudok een civiele loop
baan en solliciteert naar een functie bij de
gemeente Leiden, afdeling Publieke Werken.
Voor Leiden ontwerpt Dudok de gemeentelijke
H.B.S. (nu het Bonaventura College) en het
voormalig gebouw van het Leidsch Dagblad.
Met zijn echtgenote Marie Arlette Smit, waar
van Dudok twee kinderen krijgt, verhuist hij
naar Hilversum.
In 1915 vangt zijn loopbaan aan bij de gemeen
te en bekleedt hij de functie van directeur
Publieke Werken, waar hij zich geconfronteerd
ziet met een explosief groeiende gemeente. Het
dorp Hilversum heeft rond de eeuwwisseling
een grote bevolkingsgroei beleefd. Van
6000 inwoners in 1874 gaat het inwonersaantal

Stoel voor de ambtenaar in de trouwzaal van het
Raadhuis te Hilversum.

in 1900 naar 20.000 toe, tot 35.000 in 1916!
Door de aansluiting op het spoorwegennet is
Hilversum een aantrekkelijk forensendorp
geworden. Door de komst van de omroep in
1923 neemt de groei nog toe.
Om een evenwicht te bewaren tussen het
omringend natuurschoon en het zich uitbrei
dende Hilversum ontwerpt Willem Dudok in
zijn functie van directeur Publieke Werken een
stedebouwkundig plan voor de gemeente. Hij
gaat hierbij uit van een maximaal bewonersaantal van 100.000. Wegen verlenen toegang
vanuit het centrum tot de omliggende natuur
als een stervormig patroon. De hoogte van
gebouwen aan de rand van de stad wordt
beperkt om een harmonie te behouden ten
opzichte van het landschap.
Om zich beter te kunnen concentreren op het
ontwerpen, neemt Dudok ontslag als directeur
Publieke Werken. In 1928 wordt de fortenbou
wer van weleer benoemd tot gemeente-architect van Hilversum.

De gemeente-architect internationaal
onderscheiden
De meeste openbare gebouwen en stedebouw-
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kundige voorzieningen, die gemeente-architect
Dudok ontwerpt, komen tot stand in de periode
tot 1940, zoals scholen, een slachthuis, een
zwembad (Crailo), een begraafplaats (de
Noorderbegraafplaats), een sportpark en een
recreatiegebied (Anna’s Hoeve).
Dudok is wars van teveel aan versiering binnen
zijn architectuur en meent dat bouwmassa’s op
zichzelf al mooi moeten zijn. Toch is hij niet
louter een esthetisch architect. Dudok heeft een
uitgesproken mening over de huisvesting van
de arbeider en is sociaal bewogen. Hij meent
dat arbeiderswoningen tot de architectuur beho
ren, wanneer ze als één geheel worden opgevat.
Zijn woningbouwcomplexen vallen op door de
hofjes, poortgebouwen, tuin- en plantsoenaanleg en de verschillen in hoge en lage bebou
wing. De tentoonstelling toont beeldmateriaal
van de woningbouwcomplexen aan de Neuweg
en aan de Bosdrift.
Een schoolgebouw, meent Dudok, is voor het
kind een eerste vriendelijke les.
Schoolgebouwen als de Fabritius, Vondel en
Snellius getuigen van een kindvriendelijke

1

'

1928 en 1931. De opdracht hiertoe volgt, nadat
het Oude Raadhuis (thans het Goois Museum)
vanwege de bevolkingsaanwas uit zijn voegen
barst. De expositie toont de ontwikkeling in de
ontwerpen van het Raadhuis dat langzaam de
stylistische vorm aanneemt, waarmee het zo
beroemd is geworden. Dudok benadrukt het
karakter van Hilversum als tuindorp, door het
raadhuis te situeren temidden van een uitge
strekt park. Voor de ingang is een vijver aange
legd, waardoor het lijkt of het gebouw uit het
water verrijst. De monumentale toren benadrukt
het statige element.
Tijdens de tweede wereldoorlog ligt de bouw
activiteit nagenoeg stil. Dudok houdt zich in
deze tijd merendeels bezig met ontwerpen. Na
de oorlog haalt de architect de opgelopen ach
terstand weer in door scholen en woningen te
bouwen.
Zodra Willem Dudok in Hilversum is gaan bou
wen, ontvangen zijn planologische ideeën en
stedebouwkundige opvattingen de nodige aan
dacht van zijn collegae uit binnen- en buiten
land.
Bij zijn pensionering in 1950 ontvangt Dudok
van de gemeente Hilversum de gouden legpen
ning. Tijdens zijn leven ontvangt Willem
Dudok vele onderscheidingen, onder meer:
Officier in de Orde van Oranje Nassau (1931),
Grand Rrix voor Bouwkunde te Parijs (1937),
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
(1949), Gold Medal van het American Institute
of Architects (1955) en Médaille d’Or
d’Architecture te Parijs (1966).

j.

Het Raadhuis in Hilversum wordt momenteel
gerestaureerd en zal eind 1996 worden opgele
verd. Het Goois Museum toont door de lus
trumtentoonstelling over Dudok opnieuw het
belang van deze architect voor Hilversum en
wil op deze wijze tegemoet komen aan de grote
belangstelling bij de Hilversumse bevolking
voor deze internationaal beroemde architect.
Hoewel deze tentoonstelling van tijdelijke aard
is, hoopt het museum een trend te zetten in een
blijvende informatievoorziening over Dudok.

Fauteuil door W.M. Dudok ontworpen voor ondermeer
in de kamer van de burgemeester in het Raadhuis te
Hilversum.

architectuur. Zo zijn de vensterbanken bij de
kleuters minder hoog dan bij lagere schoolleerlingen.
Het Raadhuis, als zetel van burgerlijke autori
teit, is omkleed met waardigheid. Dit monu
mentale bouwwerk ontstaat in de periode tussen

Het Goois Museum.
Kerkbrink 6, Hilversum,
Open: dinsdag t/m zondag van 12.30-16.30 uur.
Gesloten op le Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
Tel. 035 - 292826. Fax. 035-292515.
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Actualiteiten

Kasteel Groeneveld Baarn

5 februari t/m 29 mei 1994
Veranderend landschap
Op reis met oude schoolplaten. Wat is er over
van het landschap uit het begin van deze eeuw?
Schoolplaten van toen en foto’s van nu maken
dat duidelijk. Zo kunt u zien wat er in enkele
decennia is veranderd.

9 oktober t/m 19 december 1993
Geladen stilte van Jacques Idserda
Aquarellen en gemengde technieken
Mens en natuur, een mysterie dat in dramati
sche, ongrijpbare proporties wordt getoond.
9 oktober t/m 19 december 1993
Beeld in-zicht van Truus Werners-Bluemink
Tekeningen en aquarellen
Portretten en landschappen, teer en harmonieus
met sfeervol licht en verstilde rust, met een
grote expressiviteit.

Permanente tentoonstellingen
Bosgebruik en bosbeheer
De geschiedenis van het Nederlandse bos. De
bijbehorende uitgebreide catalogus is verkrijg
baar aan de balie.

8 januari t/m 13 maart 1994
Winter
De jaargetijden, een tentoonstelling voorbereid
in samenwerking met Galerie Mokum uit
Amsterdam. Tien Nederlandse schilders kregen
opdracht de jaargetijden te schilderen. De kun
stenaars zijn: Tobias Baanders, Hans Deuss,
Peter Durieux, Ger Eikendal, Joke Frima, Frank
Lisser, Dick Oostra, Ben Rikken, Con van
Velsen en Gerrie Wachtmeester.
De jaargetijden worden eerst afzonderlijk
getoond. Tijdens de herfsttentoonstelling zullen
’De vierjaargetijden’ gezamenlijk worden ten
toongesteld.
8 januari t/m 20 maart 1994
Janni Groen-Meijering
Tekeningen en aquarellen
Landschappen en details uit de natuur zijn haar
onderwerpen. Ook zijn er illustraties uit kinder
boeken te zien.
15 januari t/m 20 maart 1994
Het kleinste landschap van Marline Fritzius
Natuurfragmenten
Aandacht en opmerkzaamheid zijn het begin
van liefde en verering. Mossen, het landschap
pelijke in zijn kleinste verschijningsvorm.

Zicht op zee
Een tentoonstelling met medewerking van het
Wereld Natuur Fonds over de leuke en minder
leuke dingen van de Noordzee.
Het Nederlandse landschap, een kwestie van
kiezen
’Wij leven in een landschap dat onze voorou
ders maakten, maar in welke omgeving brengen
onze kinderen hun kinderen groot? Dat heeft te
maken met waar we nü voor kiezen.’
Een tentoonstelling over het Nederlandse land
schap als produkt van menselijk handelen en de
natuur.
Pieter Cornelisz Hasselaer
Een regent in Groeneveld. Over het leven en
werken van een Amsterdamse burgemeester,
bestuurder van de Verenigde Oostindische
Compagnie en bewoner van Kasteel
Groeneveld.
Wat is water?
Een tentoonstelling over de belangrijkste voor
waarden voor leven op aarde: water. Wat is
water, waar komt het vandaan, raakt het nooit
op? Deze vragen worden op een verrassende en
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originele manier in deze tentoonstelling beant
woord.

1900-1940. Veel werken komen uit particulier
bezit en zijn nooit eerder getoond. Op de expo
sitie is een speciale ruimte ingericht met wer
ken op papier. Deze werken, uit zowel de vroe
ge als de late periode van Gestel, zijn tot nu toe
onderbelicht gebleven. De tentoonstelling
beantwoordt aan de hernieuwde nationale en
internationale belangstelling voor de generatie
Hollandse kunstenaars die in de eerste decen
nia van deze eeuw een grote rol speelde in het
Nederlands modernisme.
Leo Gestel (Woerden 1881-1941 Hilversum)
gaat na zijn opleiding aan de Rijksacademie in
Amsterdam regelmatig naar Parijs. In deze
metropool van avant-garde kunst maakt hij
kennis met achtereenvolgens het Franse
impressionisme, het fauvisme en het kubisme.
Gestel verwerkt de stromingen vervolgens op
geheel eigen wijze.
Na het vroege impressionistische schilder- en
tekenwerk uit de jaren 1903-1908 schildert
Gestel in de stijl van het luminisme. Vanaf
1914 ontstaan, naar aanleiding van een reis

Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2,
3744 ML Baarn
open dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur
maandag gesloten
van maandag 20 december 1993 t/m vrijdag
8 januari 1994 gesloten,
telefoon 02154-20446/21192; infolijn 0215421143;
telefax 02154-21819.

Singer Museum
28 november 1993 t/m 30 januari 1994

Leo Gestel (1881-1941)
Schilder en tekenaar, een overzichtstentoonstel
ling
De tentoonstelling geeft een chronologisch
overzicht en toont ruim 160 schilderijen, pas
tels, aquarellen en tekeningen uit de periode
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Olieverfschilderij Leo Gestel, Boomgaard Mallorca, 1914
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naar Mallorca, landschappen in een kubistische
vormentaal. Deze werken bezorgen hem grote
roem. In de periode 1915-1921 neemt Gestel
een centrale positie in binnen de Bergense
groep kunstenaars, die in een Hollandse variant
van het expressionisme werken. Sinds 1929
woont Gestel in Blaricum en maakt hij uitslui
tend aquarellen en tekeningen.
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus
van 144 pagina’s met 40 kleurafbeeldingen en
50 zwart/wit afbeeldingen, uitgegeven in
samenwerking met Waanders Uitgevers,
Zwolle.
De tentoonstelling wordt mede mogelijk
gemaakt door ABN AMRO, Multi development
corporation en Nauta Dutilh, advocaten en
notarissen.
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.

Lezing AWN en historische kring
Albertus Perk
Veenontginningen langs de randen van het
Gooi
Woensdag 26 januari 1994 wordt er een lezing
gehouden door Drs Chris de Bont. Een avond
die wordt georganiseerd in samenwerking met
’Naerdincklant’, de regionale afdeling van de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland.
Meer bijzonderheden in het komende nummer
van Eigen Perk.

Zilveren Anjer voor Jaap Taapken
Op 25 juni 1993 werd in het Koninklijk Paleis
op de Dam in Amsterdam laap Taapken onder
scheiden met de Zilveren Anjer. Deze werd
hem door Prins Bernhard, Regent van het Prins
Bernardfonds in aanwezigheid van Prinses
Juliana uitgereikt voor zijn grote verdiensten
als actieve ornitholoog en vogelbeschermer.
De in Baarn wonende Jaap Taapken is niet
alleen de grote drijvende kracht achter en
redacteur van het tijdschrift ’Het Vogeljaar’,

minder bekend is dat hij dit ook is van het
zoogdiertijdschrift ’Huid en Haar'. Hij schreef
talrijke publikaties, waarvan die over trekvo
gels met name genoemd moeten worden. Zijn
boek ’Trekvogels’ is internationaal bekend.
Ook voor ons tijdschrift leverde hij diverse bij
dragen. Zijn grote passie voor de bescherming
van vogels uit zich eveneens in zijn actieve
deelname in tal van organisaties.

Schrijven van een historisch artikel
Voor mensen die regelmatig in historische tijd
schriften publiceren of dat graag willen doen,
vindt in de periode januari-maart 1994 een
schrijfcursus plaats. De bedoeling van de cursus
is de deelnemers intensief te begeleiden bij het
schrijven van een historisch artikel. De opzet is
dat de cursist eigen onderzoekmateriaal
bewerkt tot een artikel voor een historisch tijd
schrift en tijdens dit proces aanwijzingen krijgt
over stijl, spelling, zins- en alinea-opbouw, dui
delijkheid en begrijpelijkheid.
De cursus start op dinsdag 18 januari 1994. Het
cursusgeld bedraagt ƒ 120,/.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact
opnemen met: Stichting Stichtse Geschiedenis,
Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht, tel. 030343880, fax 030-328624.

Geslaagde Historische Markt te Bussum
Op zaterdag 30 oktober 1993 werd onder auspi
ciën van de Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland een histo
rische markt gehouden te Bussum. Bij gelegen
heid van haar 10-jarig bestaan had de
Historische Kring Bussum aangeboden de orga
nisatie op zich te nemen.
In een voormalige school aan de Huizerweg
opende rond 10 uur mevrouw F.G. van DiepenOost, gedeputeerde van cultuur in de provincie
Noord-Holland, deze markt. Na een aanvanke
lijk nogal kalme start werd in de loop van de
middag de belangstelling steeds groter. Het
’Gooise’ aandeel aan de markt was behoorlijk.
Behalve de jubilerende kring waren onder
andere ook aanwezig: H.K. Blaricum, de werk
groep klederdrachten Gooi- en Eemland,
archiefdiensten (Naarden), musea (de consu
lent, het Omroepmuseum, Huizer- en
Bakkerijmuseum) en ook TVE. Enkele landelij-
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ke organisaties als NGV, AWN en NCV (voor
wie het niet dadelijk herkent: genealogen,
archeologen en heemkundigen) en uitgevers
waren aanwezig.
’s Middags om 3 uur had de jubilerende kring
een feestelijke samenkomst georganiseerd. Bij
deze gelegenheid werden enkele personen van
het eerste uur in het zonnetje gezet en werd een
folder met een wandeling door het Spieghel aan
de VVV aangeboden. Alle aanwezigen ontvin
gen een exemplaar hiervan.

Oudheidkamer Eemnes
Zaterdag 30 oktober 1993 hield de Historische
Kring Eemnes in de in het voorjaar geopende
oudheidkamer, 'open huis' voor de historische
verenigingen in de omgeving.
In de voormalige brandweerkazerne is een pro
fessionele tentoonstellingsruimte ingericht,
waarin verschillende vitrines staan opgesteld
met onder andere afbeeldingen van de kerk met
het dikke torentje, opgravingen en de kleder
dracht die in Eemnes gedragen werd. Verder
staan landbouwgereedschappen en gebruiks
voorwerpen tentoongesteld. Daarnaast beschikt
de kring over een ruimte die dient als kantine,
documentatie- en vergaderzaal. Ook is er een
ruimte waarin dia’s getoond kunnen worden.
De oudheidkamer kwam mede tot stand dankzij
sponsoring van het plaatselijke bedrijfsleven en
de middenstand.
Naast vertegenwoordigers van de verschillende
historische kringen was ook de vroegere burge
meester van Eemnes, mevrouw De LeeuwMertens aanwezig, die zich tijdens haar ambts
periode heeft ingezet voor de totstandkoming
van de oudheidkamer. Ook de huidige burge
meester van Eemnes, mevrouw SnoeckSchuller steunt de kring: zij heeft toegezegd in
voorkomende gevallen een helpende hand te
bieden: dat bracht zij op zaterdag 30 oktober tot
uitvoer door als gastvrouw op te treden.
De vice-voorzitter van de Historische Kring
Eemnes, Henk van Hees, vertelde aan de hand
van een oude kaart een boeiend verhaal over de
geschiedenis van de beide Eemnessen: Eemnes
binnen en Eemnes buiten. Ook vertelde hij over
een wel zeer bijzondere pastoor die Eemnes ten
tijde van de Reformatie had: de kerk met het
dikke torentje werd door de protestanten ’over
genomen’, de pastoor deelde vervolgens mee

dat hij dominee werd, maar bleef de mis opdra
gen volgens de roomskatholieke leer.
De oudheidkamer aan de Raadhuislaan te
Eemnes is iedere zaterdag van 2 tot 4 uur geo
pend.

Een nieuwe huisvesting voor de
Historische Kring ’Baerne’
Op donderdag 11 november 1993 kreeg de
Historische Kring 'Baerne’ een nieuw onderko
men. De trotse kring hield de twee daarop vol
gende dagen 'Open Huis' voor ieder die geïnte
resseerd was. Daar maakten velen gebruik van.
Een goed aangegeven looproute leidt de bezoe
ker tussen de panden Burg. Penstraat 2 en 4
naar de entree, tevens de keuken. Vandaar gaat
men via een draaitrap naar de grote kelderruim
te. Ook in de vorige behuizing leefde de kring
'ondergronds’, maar nu in een aanmerkelijk
grotere en modernere behuizing.
Er is veel ruimte voor exposities (de eigen vitri
nes zijn hiertoe keurig opgeknapt), een ruime
zit- en vergaderhoek, een goede archiefruimte
en een eigen werkplek voor de archeologische
werkgroep. Nu kunnen deze leden de spullen
waar zij aan werken tenminste op tafel laten lig
gen: de vastgelijmde scherven kunnen goed
drogen!
Ook het mooie depot met ’professionele’
opbergrekken vol schilderijen en prenten is een
grote verbetering vergeleken met de oude situ
atie. Een kritische bezoeker merkte wel op, dat
de zelfklevende etiketten niet goed zijn voor het
langdurig bewaren en conserveren van de
objecten! Eén vitrine toonde de vele bronnen
boeken, die men al vervaardigd had: de
geschriften van
J.C.F. Baron d’Aulnis de Bourouill, de gege
vens over Drakenburg en enkele andere oude
huizen, notulenboeken van het gerecht. De
bestelprijs van ƒ 50,ƒ per boek garandeert ech
ter geen grote afname!
Het is voor de kring te hopen, dat de nieuwe
huisvesting, iedere maandag van 10 tot 12 uur
en van 20 tot 22 uur geopend, het middelpunt
zal worden voor vele activiteiten.
Gefeliciteerd met dit nieuwe onderkomen!
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Varia

Auteurs
K. Veling (geb. 1960). Studeerde biologie aan
de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn studie is
hij onmiddellijk gaan werken bij De
Vlinderstichting, eerst als vrijwilliger, later als
vaste medewerker. Bij deze natuurbescher
mingsorganisatie houdt hij zich bij de afdeling
Onderzoek en Adviezen bezig met de coördina
tie van het verspreidingsonderzoek waaraan
zo’n 500 vrijwilligers in het land meedoen.
Verder doet hij veldonderzoek, geeft cursussen
en adviseert gemeenten en andere beheerders
van natuur en landschap. Hij verzorgt lezingen
over vlinders, tuinen en beheer door het hele
land, zowel voor natuurverenigingen als voor
plattelandsvrouwen, KMTP-groepen en allerlei
andere verenigingen.
Hij is bestuurslid van de Natuur- en
Vogelwacht Culemborg (NVWC) en publiceert
over uiteenlopende natuuronderwerpen in aller
lei tijdschriften. Namens de NVWC verzorgt hij
regelmatig columns op de regionale omroep.
E.N. Palmboom (geb. 1948). Studeerde mid
deleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam en is gepromoveerd op het proef
schrift ’Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een
onderzoek naar verwerving, beheer en adminis
tratie van het oudste goederenbezit (11e14e eeuw)’. Woont te Amsterdam.
J. Kwantes (geb. 1918). Studeerde economie in
Rotterdam, was sinds 1951 particulier planolo
gisch adviseur. In 1991 propaedeutisch examen
rechten R.U. Leiden, volgde daarna doctorale
colleges rechten aan de R.U. Utrecht met spe
ciale belangstelling voor staats- en (ruimtelijk)
bestuursrecht en bestuursprocesrecht; was van
1985 tot 1992 bestuurslid van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi, trad in 1993
opnieuw tot het bestuur toe en werd lid van de
redactie van TVE. Woont in Bussum.

Inbinden tijdschriften
Leden van de VVG en TVE hebben de moge
lijkheid hun oude jaargangen van het tijdschrift
TVE in te laten binden in fraaie linnen band.
Twee jaargangen per deel kosten ƒ 30,-.
Inlichtingen bij mevrouw E. WitteveenBrenninkmeijer, secretaris TVE, tel. 0215913630.

Verantwoording illustraties
Vlinders:

De Vlinderstichting / Inge
van Halder.

Overgenomen uit middel
eeuwse geschriften, namen en
verblijfplaats niet bij de redac
tie bekend.
Hilv. Meent: Luchtfoto: Afdeling landma
ten gemeente Hilversum.
Inspraakschets Hilversumse
Meent-oost: Dienst stadsont
wikkeling gemeente
Hilversum.
Tdpografische kaart:
Topografische dienst, Emmen.
Bestemmingsplan, 1971:
Gewest Gooiland, kaart
beheer, 1993: beheer land
bouwgronden. Ministerie
Landbouw, natuurbeheer en
visserij.
Schema: Afdeling Ruimte en
Groen provincie NoordHolland
Goois Museum: Foto's Uitgeverij Tirion, 1993.
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