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

en ruimtelijke ordening.
Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de

donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.

De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich tot
doel zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied het
eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed
mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te
bevorderen. Zij streeft hierbij naar een milieubeheer en
een ruimtelijke ordening, die aantasting van natuur- en
cultuurwaarden tegengaan of voorkomen. Het bestuur
volgt de ruimtelijke ordening op de voet, adviseert over
en maakt zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen.
Er is een door de vereniging ingestelde Gooise
Natuurwacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging voor
leden roeitochten op het Naardermeer en wandelexcur-
sies onder deskundige leiding.
De vereniging werd in 1935 opgericht en telt ruim 4000
leden, zij organiseerde in 1959 het Gooicongres dat
mede de stoot gaf tot de oprichting van het Gewest Gooi
en Vechtstreek. Op vertoon van het lidmaatschapsbewijs
hebben de leden toegang tot de landgoederen ‘Bantam’,
‘De Beek’, ‘Oud Bussem', ‘Boekesteyn’ en ‘Oud-
Naarden’.

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

Bestuur
voorzitter ir J.W.G. Pfeiffer,
Van Tienhovenlaan 23, 1412 EB Naarden, 02159-41637
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
Alexanderlaan 44, 1213 XT Hilversum, 035-855294
secretaris G. Hamminga-van der Vegte,
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915
penningmeester mr G.H. Veenhoven,
Is. da Costalaan 20, 1401 BH Bussum,
02159-30090
Postbankrekening 262888
Bankrekening 94.21.88.209
t.n.v. de penningmeester van de VVG
leden
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
D.A. Jonkers, Blaricum, 02152-60456
ir H.J. Proper, Hilversum, 035-218897
mr G.H. Veenhoven, Bussum, 02159-30090
mr A.M. Westermann-de Boer, Laren, 02153-12428

Correspondentie-adres Secretariaat
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915

Gooise Natuurwacht
J. Kamies, Geysendorfferstraat 30, 1403 VZ Bussum,
02159-15995

De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim 25
lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de kennis
op historisch gebied betreffende de streek, onder andere
in het Goois Museum te Hilversum. Voorts ijvert zij voor
het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke
waarden. De Stichting organiseert jaarlijks een open dag
in één van de gemeenten in de regio. De stichting is
opgericht in 1970, maar vormt in feite de voortzetting
van de in 1934 opgerichte Stichting ‘Museum voor het
Gooi en Omstreken’, later ‘Vereniging van Vrienden
van het Goois Museum’, die in 1969 werd opgeheven en
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum zijn
overgedragen.
T.V.E. overkoepelt onder andere Historische Kringen
in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes,
’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst
den Berg en Weesp, musea in Hilversum, Huizen, Laren
en Naarden, alsmede archeologische en genealogische
organisaties en archieven.

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

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
prof dr P.H.D. Leupen, Hilversum, 035-245704
J.V.M. Out, Eemnes, 02153-87153
drs Maria W.J.L. Boersen, Naarden, 02159-46926
L. Lankreyer-van Eijle, Eemnes, 02153-89198

Correspondentie-adres Secretariaat
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630

Informatie Naardermeer-excursies, bestellen extra tijdschriften, adreswijzigingen en opzeggingen,
uitsluitend bij J.B. Perry-Vlasveld. Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
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De geschiedenis van de Eemnesser sluis en
het gemaal bij Eemnes m . Mijnssen-Dutuh

De plaats waar de Eemnesser sluis ligt, moet al
eeuwen lang het meest aangewezen punt voor
uitwatering zijn geweest. In de vroege middel
eeuwen zijn de veenmoerassen tussen het Gooi
en Bunschoten geleidelijk vanuit het zuiden
ontgonnen. Dijken waren er toen nog niet, want
de niet ontwaterde venen lagen veel hoger dan
nu en de Zuiderzee bestond nog niet. De ont-
ginners kwamen uit Eembrugge, dat toen nog
’Ter Eem’ heette, omdat het hele uitgestrekte
moeras, waar het aan grensde, Eem werd
genoemd en de huidige rivier daar doorheen
kronkelde als een van de vele kreken, maar dan
een wat grotere. Door sloten te graven in de
afwateringsrichting (west-oost) konden de
gronden op de ’nes’, de onbedijkte landtong,
bruikbaar gemaakt worden voor de mens.

In de loop van de twaalfde eeuw deden zich
grote waterstaatkundige veranderingen voor in

Midden-Nederland. Door een reeks van storm
vloeden brak de veendrempel, die het huidige
West-Friesland met Friesland verbond, door en
zo kreeg het Noordzeewater periodiek toegang
tot het binnenmerengebied - het Almere -, waar
ook het huidige Eemland deel van uitmaakte.
Gevolg was, dat de binnenmeren, waarin zich
het water van verschillende rivieren eeuwen
lang had verzameld, min of meer ’leegliepen’.
Daar de bevolking groeide, was er behoefte aan
nieuw land en de droogvallende gronden wer
den gretig in gebruik genomen.

Door de ontginning trad echter spoedig een
sterke inklinking van de bodem op, terwijl bij
noordwesterstorm het zeewater in de kom van
de nieuwe ’Zuiderzee' werd gedreven, waar
door overstromingen in de randgebieden daar
van optraden. Daarbij werd vruchtbaar slib
afgezet op de veengronden en dat werd door de

n
■SS.'»' gif,l-m* >~r-- - - -ƒ '****•

f

i l l /  j*2
aefenas Hoeve

0  1

M a a t  p o l d e r
N o o r d p o I d t e s i

Eemnes
I

''I  ’2?Ü-\... t;'

il::"r”oosse;\ \YYi?

—

Detail topografische kaart met de ligging van de sluis.
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We; gemaal.

gebruikers zeer gewaardeerd. Zij gingen dan
ook pas tot dijkaanleg over, toen de bodemda
ling zover was gevorderd, dat hun hooilanden
ook ’ s zomers regelmatig dreigden onder te
lopen. Ieder legde op het uiteinde van zijn per
ceel - zijn erf - een stukje zomerdijk aan en al
die stukjes groeiden aaneen tot de kronkelige
kade, die wij nu nog kennen.
Voor de uitwatering betekende dit, dat het
slootwater niet meer onbelemmerd geloosd kon
worden, maar dat het eerst op één punt verza
meld moest worden om vervolgens door een
sluis in de dijk te worden afgevoerd. Daartoe
werd langs de Zuidwend, de grens van de eerste
ontginning, een wetering aangelegd met een
houten duiker of heul door de dijk naar de Eem.

Aan het eind van de 16e eeuw was de veeteelt,
ondanks de ’troebele tijd’ in het begin van de
Tachtigjarige Oorlog, zeer winstgevend en er
bestond dan ook veel animo om de ontwatering
te verbeteren, zodat wei- en hooilanden meer
zouden opbrengen. In Eemnes werd daarom in
1589 de wetering langs de Zuidwend vergraven
tot een bredere gracht vanaf het inmiddels ach

ter de Wakkerendijk gestichte dorp tot aan de
Zomerdijk, waarin een nieuwe sluis werd
gelegd. Tegelijkertijd werd in de Eem ten oos
ten van de dijk de Kortemaatskade aangelegd
om het daar aangeslibde maatland (= onbedijkt
hooiland) tegen zomervloeden te beschermen.
Rond 1650 waren nieuwe maatregelen ter ver
betering van de ontwatering nodig om de stag
nerende winstgevendheid van de veeteelt op te
vijzelen. Daarnaast meende men. dat de econo
mische positie van Eemnes ook verbeterd kon
worden door ontwikkeling van de lokale han
del. Besloten werd de gracht langs de
Zuidwend te verbreden tot een vaart, waardoor
het dorp bereikbaar zou worden voor schepen
en een grote stenen schutsluis in de Zomerdijk
te leggen. Om deze reden betaalde ook Eemnes
Binnendijks, dat niet afwaterde op de vaart en
sluis, maar wel van de economische opleving
hoopte te profiteren, mee aan de kostbare wer
ken. De plannen zullen mede zijn beïnvloed
door de rijke Amsterdamse regenten, die van
uit hun buitenhuizen in Baarn en Soest
's zomers een oogje hielden op hun verpachte
landerijen in de Eemnesser polders.
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Helaas kwam deze investering te laat. De goede
tijd was eigenlijk al voorbij en de verwachte
economische opleving bleef uit. Met Eemnes
ging het, zoals met geheel Eemland en
Bunschoten, verder bergafwaarts. Het dorp
raakte zwaar in de schulden en in het begin van
de 18e eeuw werd het bovendien geteisterd
door /ware stormvloeden en epidemieën van
veepest. Toch moest in 1743 de grote sluis
wegens vergaande staat van verval vernieuwd
worden. Hiervoor werd opnieuw geld geleend,
maar gelukkig volgde in de tweede helft van de
18e eeuw een gunstiger periode voor de zuivel-
produktie, zodat de schulden tijdig konden wor
den albetaald. In 1791 kon daarom worden
overgegaan tot het stichten van een watermolen
naast de sluis, omdat de natuurlijke afwatering
door daling van het maaiveld en hogere buiten
waterstand op de Eem steeds moeilijker verliep.
De grote sluis bleef bestaan ten behoeve van de
scheepvaart. Ontwatering en scheepvaart vorm
den evenwel tegenstrijdige belangen, immers

voor de polder diende het waterpeil in de vaart
zo laag mogelijk te worden afgemalen, maar
voor de schepen was juist grotere diepgang
nodig, zodat dikwijls uitgemalen water weer
moest worden ingelaten om het veerschip uit
Amsterdam in staat te stellen de haven bij het
dorp te bereiken.
Deze tegenstelling werd steeds meer voelbaar,
naarmate de bemaling beter werd door de ver
vanging in 1883/1884 van de watermolen door
een stoomgemaal en de elektrifikatie van het
gemaal in 1921/1923. Het vervoer over water
liep in deze eeuw door de opkomst van het
autoverkeer sterk terug en geleidelijk verloor de
Eemnesservaart haar belang voor de scheep
vaart. Nadat in 1953 het laatste Eemnesser
schip was verkocht en er al j aren geen schepen
meer geschut waren, is de sluis in 1958 door het
toenmalige waterschap afgesloten door er een
keermuur in te bouwen. Toen had men minder
oog voor de historische waarde van dit eeuwen
oude kunstwerk.

De sluis.
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Tegenwoordig is dat anders. De moderne
waterschappen beseffen terdege dat hun taak
breder is dan alleen het bieden van veiligheid
door dijkbeheer en het verzorgen van een opti
male waterstand in wateren. Door de schaalver
groting van de waterschappen en daarmee de
vergroting van het financiële draagvlak is daar
tegenwoordig ook meer geld voor beschikbaar.
Bij de aanleg en verbetering van waterstaats
werken wordt veel aan natuurontwikkeling
gedaan. Ook bij het onderhoud (maaien van
slootkanten en baggerwerk) wordt de natuur
zoveel mogelijk ontzien. Op een aantal plaatsen
wordt het maaisel bijvoorbeeld afgevoerd.
Daardoor kunnen er weer bloemrijke slootkan
ten ontstaan. Deze brede taakopvatting van het
waterschap heeft ook betrekking op de land
schappelijke en cultuur-historische waarden.
Waterstaatswerken (zoals sluizen, dijken en
sloten) zijn vaak al sinds eeuwen beeldbepalend
voor een gebied. Dat wordt ook geïllustreerd
door de geschiedenis van het Eemnesser sluisje.
Omdat het Eemnessersluisje eigenlijk uniek is
in het beheersgebied van het waterschap, heeft
het voormalige waterschap Gelderse Vallei en
Eem in 1992 besloten de vervallen sluis te res
taureren. Daarbij kon gebruik worden gemaakt
van subsidie van de provincie Utrecht en de
gemeente Eemnes.
Na een eerste onderzoek naar de bouwkundige
staat is gekozen voor de restauratie in de staat
waarin de sluis zich in 1878 bevond.
De restauratie had nog heel wat voeten in de
aarde. Zo moest de betonnen keerwand die in
1958 was aangebracht, worden verwijderd. Ook
werden onder andere nieuwe sluisdeuren aan
gebracht en de bestaande vaste loopbrug door
een draaibare vervangen.
Aan de sluisvloer zijn geen werkzaamheden
verricht. Deze bleek nog in perfecte staat te ver
keren.
De restauratiewerken zijn uitgevoerd door
Aannemingsbedrijf K. Dekker te
Warmenhuizen onder directie van Grontmij
B.V. te De Bilt en afgerond per december 1993.
Overigens is het niet de bedoeling het sluisje
open te stellen voor regelmatige doorvaart.
Hooguit ter gelegenheid van bijzondere evene
menten zullen boten geschut kunnen worden.

Tegelijk met de restauratie van het sluisje is het
gemaal Eemnes in het kader van de landinrich
ting Eemland gerenoveerd. Ook van dit gemaal
is het waterschap de beheerder. De nieuwe
pompen zijn aan de polderzijde van het gemaal
buiten het bestaande gemaalgebouw geplaatst
in kelders die grotendeels onder water liggen.
De besturingsapparatuur is geplaatst in het oude
ketelhuis in het gemaalgebouw. Door deze
wijze van aanleg konden de bestaande pompen
en de inrichting van het gebouw volledig
gehandhaafd blijven. Het waterschap is daar erg
blij mee, want het gemaal is één van de eerste
elektrische gemalen van Nederland en de
machines hebben daarmee een grote historische
waarde. Voor de toekomst is het beheer verze
kerd door de afspraken die het waterschap daar
over gemaakt heeft met de Historische Kring
van Eemnes.
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Gemaal met sluis.
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Gemaal met grijper om vuil uil het water te verwijderen.
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Duizendste hectare Naardermeer

Op 27 april van dit jaar werd door de
Vereniging Natuurmonumenten gevierd dat de
1000ste hectare Naardermeer kon worden aan
gekocht. Hieronder volgt een samenvatting van
het welkomstwoord en de inleiding van de heer
dr P. Winsemius, voorzitter van de Vereniging
Natuurmonumenten.

Vandaag vieren Natuurmonumenten en de
natuur feest. We vieren het feit dat er een nieu
we toekomst voor het Naardermeer gloort.
Als tastbaar bewijs van deze vooruitgang is de
aankoop van de 1000ste hectare Naardermeer,
feitelijk een stapje in een doorgaand proces en
we presenteren naar aanleiding daarvan een
plan voor de ontwikkeling van nieuwe moeras
sen in de direct aangrenzende polders.

Betekenis van het Naardermeer

Het Naardermeer is om vele redenen zeer bij
zonder. De aankoop van het Naardermeer in
1906 markeert de overgang van de tijd dat
natuur overal was en harmonieus samenging
met landbouw, naar de tijd dat dit niet meer zo
was. Natuur werd van kwaliteitsaspect een
grondgebruiksfunctie met eigen grond, eigen
bestemming, al zag bijna niemand daar toen de
noodzaak nog van in. In de vorige eeuw
bestond het woord natuur niet eens in deze
betekenis. Het betekende toen 'de orde der din
gen ’. Vanaf de aankoop van het Naardermeer
als natuurgebied kreeg het woord natuur een
andere betekenis in de zin van natuurgebied.
Natuur kreeg eigen ruimte. Blijkbaar was dat
nodig, kwam de natuur in de knel. En dat heeft
de overheid pas in 1990 echt erkend. En dat is
nu precies waar we vandaag ook mee bezig
zijn, het meer eigen ruimte geven aan de
natuur. Pas recent zijn we ervan doordrongen,
dat dat op grotere schaal moet gebeuren,
namelijk door de realisering van de
Ecologische Hoofdstructuur.

Het Naardermeer is ook een voorbeeld van
natuurontwikkeling avant-la-lettre. We denken
nu dat we met de omvorming van landbouw
gronden in een natuurgebied iets heel nieuws
hebben ontdekt, maar niets is minder waar. Het
Naardermeer is in de vorige eeuw, in 1882,
drooggelegd en ingepolderd en tot landbouw-
polder ontgonnen. De polder bleek landbouw
kundig echter toch weinig optimaal, zeg maar
nauwelijks droog te houden. Dat kwam vooral
door het voortdurende ondergronds toestro
mend kwelwater, afkomstig van de Utrechtse
Heuvelrug en het Gooi. In 1885 gaf men daar
om de polder weer op, waardoor het
Naardermeer weer een meer werd. In 1906
dreigde het meer een vuilstortlocatie te worden,
waarna de Vereniging Natuurmonumenten
werd opgericht en het Naardermeer als natuur
reservaat aankocht. Ook toen dus al omvor
ming van landbouwgrond in natuurgebied,
alleen niet met zulke voorbedachte rade en op
zulke grote schaal als nu.

Waarom uitbreiding van het
Naardermeer?

Laagveenmoerassen behoren tot de meest bij
zondere natuurgebieden van Nederland, zeker
in internationaal opzicht. Maar in heel
Nederland hebben laagveenmoerassen het
uiterst moeilijk. Overal worstelen we met
waterkwaliteitsproblemen en, heel tastbaar,
met een grote teruggang van zeer veel soorten.
Dat zie je terug aan de lijst van bedreigde dier
en plantesoorten, de Rode Lijst. Het
Naardermeer kent nog veel rode lijstsoorten,
maar vele ervan gaan achteruit (amfibieën,
reptielen, plantesoorten en typische moerasvo
gels). Een, aantal ervan is uit het Naardermeer
verdwenen (lokaal uitgestorven dus), zoals de
lepelaar, de otter, de zwarte stern, roerdomp en
de zilveren maanvlinder. Een groot aantal
andere soorten is achteruit gegaan. Niet zo
zichtbaar, maar wel zeer ernstig.
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Het laten ontwikkelen van nieuwe moerassen
geeft deze soorten een broodnodige steun in de
rug, geeft meer mogelijkheden voor het verbete
ren van de waterkwaliteit en geeft meer mogelijk
heden voor recreatie dan er nu zijn. Je profiteert
dan van prachtig schoon gratis toestromend
kwelwater. Het huidige graslandgebied is boven
dien nauwelijks toegankelijk. De nieuwe moeras
sen zullen meer mogelijkheden bieden voor wan-
del- enfietsrecreatie. natuurbeleving en natuur- Luchtfoto Naanlenneer.
observatie. ( . . . )
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Het Naardermeer op weg naar het j aar 2000
Bart van Tooren, Ad Bonman, Thea Sprayt en Rombout de Wijs

Misschien zijn er maar weinig natuurterreinen
in Nederland zo weinig veranderd als het
Naardermeer. De aan het begin van deze eeuw
gemaakte boottochtjes kunnen probleemloos
herhaald worden en Thijsse zou zich er nog
thuis voelen. De schijn bedriegt echter. Het
Naardermeer kent veel bedreigingen en er is
wel degelijk veel veranderd. Maar de grootste
veranderingen zullen zich de komende jaren in
de directe omgeving voltrekken.
Na de aankoop door Natuurmonumenten in
1905 ontstond er rust in het Naardermeer. Die
rust en bescherming zijn bepalend geweest voor
de grote faam die het Naardermeer altijd heeft
gehad voor wat betreft de vogelwereld: een
grote kolonie Aalscholvers, Lepelaars en veel
andere moerasvogels. Voor de waarde van het
Naardermeer is daarnaast onder andere het zeer
rijke voorkomen van watervegetaties met
kranswieren van belang.
De omgeving van het Naardermeer kende min
der rust. De oorspronkelijk landelijke omgeving
heeft plaatsgemaakt voor een dicht net van
snelwegen, spoorlijnen, hoogspanningsmasten
en oprukkende bebouwing (zie kaart 1).
Inmiddels is het Naardermeer geheel ingeklemd
en nog lijkt dit proces niet ten einde. Zo zal bij
voorbeeld de dreiging van verdubbeling van de
spoorlijn die al sinds halverwege vorige eeuw
dwars door het gebied loopt wel nooit verdwij
nen.
Het Naardermeer vormt de schakel tussen de
Vechtplassen en de randmeren, maar een passe
rende Otter zou, als deze niet uitgestorven was,
onderweg heel wat hindernissen tegenkomen.

Waterhuishouding
De belangrijkste veranderingen in het
Naardermeer zelf in deze eeuw hebben vrijwel
allemaal te maken met de waterhuishouding.
Het Naardermeer is gelegen op de overgang
van de Gooise stuwwal naar de Vecht. Deze
ligging zorgde vanouds voor de toestroming

van veel kwelwater. Zelfs zoveel dat kwel de
belangrijkste reden was voor het stopzetten van
de bemaling bij de laatste mislukte inpolderpo-
gingin 1883-1886.
In de loop van deze eeuw is de waterhuishou
ding van het Naardermeer sterk veranderd. Zo
is de kwelstroom naar het Naardermeer sterk
afgenomen, als gevolg van de grondwaterwin-
ning in het Gooi en door verminderde inzijging
als gevolg van de sterk toegenomen bebouwing
in het Gooi. Deze vermindering van de kwel
stroom heeft grote gevolgen gehad voor flora
en vegetatie in het Naardermeer en in het
Vechtplassengebied in het algemeen. Deze
afname van de kwel is dan ook altijd een
belangrijk punt van discussie geweest.
Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om in
1998 te komen tot een halvering van de water
winning in het Gooi.
De waterhuishouding in het Naardermeer is ook
sterk beïnvloed door de intensivering van de
landbouw in de omringende polders. Deze
intensivering ging gepaard met forse peilverla-
gingen, gemiddeld circa 40 cm. Dit leidde op
zijn beurt weer tot wegzijging van water uit het
hoger gelegen Naardermeer. Deze wegzijging
treedt vooral op naar de direct ten westen van
het Naardermeer gelegen polders, waar de pei
len circa 80-90 cm lager liggen dan in het
Naardermeer zelf. Deze wegzijging leidde,
samen met de verminderde kwel, tot sterke ver
droging van het Naardermeer. Om de verdro
ging tegen te gaan, werd aanvankelijk
Vechtwater ingelaten, maar dit werd door de
slechte waterkwaliteit al in 1959 gestaakt.
Na vergelijking van de diverse mogelijkheden
om verdroging tegen te gaan, is uiteindelijk
besloten tot de inlaat van gezuiverd water uit
het IJmeer. Sinds 1984 is deze inlaat via een
’defosfateringsinstallatie’ operationeel en wordt
het water in het Naardermeer op een min of
meer constant peil gehouden. Het inlaatwater
heeft echter onder andere een veel hoger chlori
de- en sulfaatgehalte dan het eigen water, reden
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om de inlaat van
water tot een mini
mum te beperken.
De verwachting
was dat, ondanks
de andere samen
stelling dan het
'gebiedseigen'
water, water inlaten
als tijdelijke oplos
sing toch aanzien
lijk beter zou zijn
dan verdroging.
Behalve het vroe
ger ingelaten
Vechtwater droeg
ook de sterk verrij
kende werking van
de in het gebied
aanwezige
Aal.schol verkolonie
bij aan de slechte
waterkwaliteit. Om een verdere verslechtering
te voorkomen werden in 1986 de door de kolo
nie lopende tochten en sloten door het plaatsen
van damwanden afgesloten.
Mede door de verslechterde waterkwaliteit is er
in de loop van deze eeuw een dikke laag bagger
in de plassen en sloten ontstaan. De bagger
brengt een sterke nalevering van fosfaten aan
het water met zich mee en resulteert bovendien
in een sterk verminderd doorzicht van het
water. Sommige kranswiersoorten zijn boven
dien echte pioniers en mijden plaatsen met bag
ger op de zandbodem. Deze factoren hebben
grote gevolgen gehad voor flora, vegetatie en
fauna.
Het verwijderen van ruim 500.000 m3 bagger
heeft dan ook een zeer hoge prioriteit, maar de
kosten hiervan bedragen vele miljoenen.
Gezien de hoge urgentie, maar ook gezien de
hoge kosten, heeft Natuurmonumenten in eigen
beheer een baggerboot gebouwd, die sinds
1992 bagger verwijdert uit de Bovenste Blik
(zie kaart 2). Even buiten het Naardermeer is
een depot ingericht. Treinreizigers kunnen dat
depot direct ten oosten van het Naardermeer
aan de zuidkant van het spoor zien liggen. Het
zal nog vele jaren duren voor alle bagger ver
wijderd is.
De inlaat van het gedefosfateerde IJmeerwater
en het afdammen van de Aalscholverkolonie

Kaart I
Ligging van het
Naardermeer en de
belangrijkste planologi
sche bedreigingen.
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heeft geleid tot een sterke verbetering van de
waterkwaliteit.

Flora en vegetatie

Vanouds is het Naardermeer bekend om de
enorme rijkdom aan kranswieren. Gedurende
de zomer konden de grote plassen vrijwel
geheel begroeid zijn met uitgestrekte velden
kranswier, waaronder ook in Nederland zeer
zeldzame soorten. In de jaren zestig en zeven
tig trad een enorme achteruitgang van de
kranswieren op, vooral als gevolg van de
steeds sterkere vertroebeling in de zomer door
algenbloei.
Als gevolg van de inmiddels sterk verbeterde
waterkwaliteit is gelukkig ook een duidelijk
herstel van de kranswieren opgetreden en
vanaf 1988 zijn er weer elf soorten aangetrof
fen, waarvan enkele zelfs in grote aantallen.
Ter vergelijking: in Nederland komen in totaal
twintig soorten kranswieren voor. Behalve
kranswieren komt in het Naardermeer ook
veelvuldig de Rode-Lijstsoort Groot nimfkruid
voor.
Van het grootste belang voor kranswieren is
een schone zandbodem en helder water. De
overal aanwezige laag bagger vormt daarom
momenteel de belangrijkste bedreiging voor
het voorkomen van de meeste kranswieren.
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Kaart 2
Het Naardermeer in 1994 met omringende
polders.

Alhoewel de open wateren in het Naardermeer
alle vrij ondiep zijn, is de oppervlakte open
water slechts weinig afgenomen. De verlanding
die heeft plaatsgevonden, heeft geleid tot een
wat grotere oppervlakte ’waterriet’, zeer fors en
door de natte groeiplaats veelal niet te maaien
riet.
De meest in het oog springende verandering is
de sterke toename van het areaal bos. Deze is
de laatste 50 jaar meer dan verdubbeld. De uit
gestrekte rietcultuur die in het verleden plaats
vond en die nu bijvoorbeeld nog voorkomt in
de Nieuwkoopse Plassen en in noordwest-
Overijssel, is verdwenen. Door onder andere de
optredende verdroging liepen de opbrengsten
sterk terug en uiteindelijk bleek het snijden van
riet voor de pachters niet meer rendabel. Het
gevolg was een sterke toename van houtopslag.
Percelen die om deze reden werden opgegeven,
zijn merendeels veranderd in Berkenbroekbos.
Er wordt nu jaarlijks nog ruim 20 ha riet
gemaaid. Het karakter van het Naardermeer is
in deze eeuw sterk veranderd. Enerzijds is dus
waterriet ontstaan door verlanding en ander

zijds zijn grote delen riet in bos overgegaan.
Wetenschappelijk onderzoek in het
Naardermeer was er vooral in de bossen (Van
Zinderen Bakker, 1942). Een deel van de bos
sen in het Naardermeer behoort tot de oudste en
meest waardevolle moerasbossen in Nederland
en er is dan ook altijd onderzoek gedaan naar de
successie in deze bossen. Verondersteld werd
dat zich vanuit moerasbossen weer (hoog)veen
zou ontwikkelen, zoals dat ook vroeger het
geval geweest zou zijn in dit deel van
Nederland. Voorlopig verloopt die veenvor
ming niet of nauwelijks. Er is wel veenmos,
maar sterke uitbreiding ervan treedt niet op.
Een oorzaak is wellicht ook dat deze bossen
geleidelijk droger worden, bijvoorbeeld als
gevolg van het dichtgroeien van sloten. Het
Naardermeer is geen stromingsmoeras, zoals
Nederland vóór de bedijking was!
Verlandingsvegetaties met onder andere tril
veen zijn waarschijnlijk nooit veelvuldig aan
wezig geweest in het Naardermeer. Aan de
oostzijde kwam in het verleden een soortenrijk
trilveen voor dat echter geheel verdwenen is.
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Hier is nog steeds sprake van invloed van kwel
water uit het Gooi. Een geringe oppervlakte van
de hier aanwezigejaarlijks gehooide vegetatie
heeft zich sinds het inlaten van water in 1984
en de daarmee gepaard gaande gemiddeld
hogere waterstand opvallend hersteld.
Inmiddels is een trilveenachtige vegetatie aan
wezig met onder andere Draadzegge,
Moeraswespenorchis, Vleeskleurige Orchis,
Moeraskartelblad en Goudmos.
Vroeger stonden deze vegetaties altijd in de
schaduw van de echte trilvenen elders in dit
deel van Nederland. Mede door de sterke afna
me van trilveen in de Vechtplassen, bij
Natuurmonumenten resteert inclusief verarmde
vormen nog slechts ruim 2 ha (Braat, 1993),
stijgt echter het belang van deze vegetaties in
het Naardermeer. De komende j aren zal
getracht worden het areaal uit te breiden door
verzuurde en met Gewoon haarmos dichtge
groeide delen te plaggen en met greppels te ver
binden met het relatief kalkrijke en door kwel
water gevoede oppervlaktewater. Indien dit
succesvol blijkt te zijn, wordt overwogen om

ter plaatse ook enig bos te verwijderen.
Ook elders in het gebied zal getracht worden
om weer jonge verlandingsvegetaties te verkrij
gen: daartoe zullen enkele hectaren riet- en
hooiland worden afgegraven tot enkele decime
ters onder het wateroppervlak.
In de rietlanden is opvallend dat in het
Naardermeer de ontwikkeling naar veenheide
met diverse heidesoorten nooit goed is opgetre
den. In dat opzicht hebben dc laagveenmoeras-
scn in het westen van het land alle hun eigen
karakter, onder andere samenhangend met het
zoutgehalte van het water. In het relatief zoete
Naardermeer komen in de rietlanden aan veen-
heidesoorten alleen Eenarig wollegras en
Dopheide spaarzaam voor. In de van oorsprong
minder zoete veengebieden zoals de
Nieuwkoopse Plassen of het Wormer- en
Jisperveld is veenheide veel beter ontwikkeld.
Verder zijn er in het Naardermeer op enkele
plaatsen min of meer goed ontwikkelde dotter-
bloemhooilanden aanwezig, alsmede zuurdere
vegetaties met Moeraskartelblad.
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Avifauna

Het grote belang van het Naardermeer voor
kolonievogels als Lepelaar en Aalscholver is
pas ontstaan na de drooglegging van het nabij
gelegen Horstermeer in de vorige eeuw.
Met de lepelaars ging het na het uitwijken naar
het Naardermeer eerst slecht, maar sinds 1940
namen de aantallen toe, met een piek van 240
paar in 1951. Sinds de jaren zestig schommel
den de aantallen rond de 100 paar. In 1988
vond echter verstoring plaats door vossen, met
als gevolg dat er vanaf 1989 geen lepelaars
meer gebroed hebben in het Naardermeer. Er
zijn rasters aangebracht, er is getracht om met
behulp van kunstlepelaars de vogels te bewegen
in de bomen te gaan broe
den, zoals ze ook in Zuid-
Europa doen, maar niets
hielp. Daarbij is de vos
inmiddels een vaste bewo
ner van het Naardermeer
geworden. De laatste jaren
zijn er op diverse plaatsen in
Nederland gelukkig nieuwe
kolonies ontstaan (Voorne,
waddeneilanden) en in lan
delijk opzicht gaat het thans
beter met de Lepelaar dan
10-20 jaar geleden. Voor het
Naardermeer zelf biedt het
met succes broeden van een
paartje Grote zilverreigers
in 1992 en 1993 enige
troost...
Voor de Purperreiger vormt
het Naardermeer een
belangrijk broedgebied.
Helaas is de kolonie in
omvang geleidelijk af geno
men van circa 200 paar in
het begin van de jaren
zeventig tot circa 40 paar thans. Voor de
Purperreiger geldt dat de achteruitgang waar
schijnlijk vooral veroorzaakt is door de vermin
derde regenval in het overwinteringsgebied in
Afrika.
De Aalscholverkolonies in Nederland hebben
een bewogen geschiedenis. De Aalscholver
werd fel vervolgd vanwege concurrentie met de
binnenvisserij. In Nederland was lange tijd
alleen een kolonie bij Lekkerkerk aanwezig.
Zelfs in het Naardermeer werden tot 1965 nes

ten uit de bomen gestoten, overigens mede uit
angst voor verdringing van de lepelaars en pur
perreigers. Aan het begin van de jaren zeventig
zaten vrijwel alle Nederlandse aalscholvers in
het Naardermeer, maar inmiddels zijn her en
der in Nederland nieuwe kolonies ontstaan.
Toch is de kolonie in het Naardermeer met
circa 2000 paar nog wel één van de grootste in
Nederland en duizenden mensen hebben tijdens
een excursie in de observatiehut midden in deze
kolonie gestaan, als hoogtepunt van een bezoek
aan het Naardermeer. Door het isoleren van de
waterhuishouding van de Aalscholverkolonie
werd tevens een deel van de route die met
bezoekers werd gevaren afgesloten. Hiermee

kwam een stuk Elzenbroek beschikbaar voor de
Aalscholvers, waardoor de kolonie zich gelei
delijk iets verplaatst heeft, overigens ook mede
het gevolg van het afsterven van de bomen
waarin zij broeden. Als gevolg hiervan zal ook
de observatiehut in de komende jaren verplaatst
dienen te worden...
Tal van andere riet- en watervogels broeden in
het Naardermeer, waarbij als belangrijke soor
ten genoemd mogen worden Grote karekiet en
Bruine Kiekendief. Opmerkelijk is dat de

Bij het vissershuis, ca. 1920.
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Lepelaar.

Zwarte stern, vroeger talrijk in het
Naardermeer, hier thans niet meer broedt. Het
is onduidelijk waardoor deze soort, die in de
nabijgelegen Vechtplassen wel regelmatig
broedt, uit het Naardermeer verdwenen is.
In het Naardermeer is ook een hoge dichtheid
aan haviken en buizerden aanwezig (De Wijs.
1989). Waarschijnlijk vormen vooral de ouder
dom van de moerasbossen en de ligging temid
den van een weidegebied de oorzaak voor het
hier veelvuldig broeden.

De toekomst

Het Naardermeer staat de laatste jaren sterk in
de belangstelling van de verschillende bij het
gebied betrokken overheden. De gezamenlijke
bezorgdheid voor de toekomst van het
Naardermeer, toch het boegbeeld van de
Nederlandse natuurbescherming, vormt daarbij
een belangrijke drijfveer. Het vele overleg tus
sen alle betrokken organisaties heeft begin
1994 geleid tot het door 13 partijen onderteke
nen van een convenant over de gezamenlijke
inzet voor het herstel van het Naardermeer.
Betrokken partijen zijn behalve
Natuurmonumenten onder andere de gemeen
ten, de provincie, het rijk, het hoogheemraad
schap, het zuiveringschap en de Nederlandse
Spoorwegen. In het bij het convenant behoren

de Herstelplan Naardermeer (DHV, 1993)
wordt een duidelijke visie voor de toekomst van
het Naardermeer gepresenteerd.
Uiteraard speelt de waterhuishouding een
belangrijke rol in dit herstelplan. Daarbij is de
toekomstvisie ten aanzien van de omringende
polders een cruciaal onderdeel in dit plan.
Al een aantal jaren is Natuurmonumenten in de
gelegenheid gronden in de omringende gras-
landpolders aan te kopen. Deze graslanden zijn
aangewezen als reservaatsgronden in het kader
van de Relatienota. Inmiddels is hier ruim
200 ha verworven en voorjaar 1994 heeft het
totale bezit van Natuurmonumenten in en rond
het Naardermeer de 1000 ha bereikt.
Deze graslanden hebben in eerste instantie een
bufferfunctie ten aanzien van het Naardermeer.
Deze bufferfunctie kan het beste vervuld wor
den door het peil sterk op te zetten. In de pol
ders aan de zuid- en westkant van het
Naardermeer, de Hilversumse Bovenmeent, de
Binnenlandse Polder en de Spijkerpolder, bete
kent dit in het ideale geval een zodanige peil-
verhoging dat wegzijging van water uit het
Naardermeer niet meer optreedt. Het gaat dan
om een peilverhoging van gemiddeld circa
50 cm. Dit is zo veel dat reguliere landbouw in
dit gebied niet meer mogelijk zal zijn. Deze
peilverhoging zal echter nog meer moeten zijn
dan oorspronkelijk werd gedacht, omdat voor
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de aan de westzijde gelegen Nieuwe
Keverdijkse Polder in 1992 een nieuw peilbe-
sluit is voorgesteld met weer een peilverlaging.
Dat heeft weer meer wegzijging tot gevolg en
dus is er ter compensatie de noodzaak voor nog
meer peilverhoging of een bredere bufferzone
direct rond het Naardermeer.
In het hiervoor genoemde Herstelplan
Naardermeer is deze sterke peilverhoging even
eens opgenomen. Natuurmonumenten hoopt
delen van dit plan al de komende jaren uit te
kunnen voeren. In de praktijk zullen daardoor
delen van dit gebied permanent meer of minder
onder water komen te staan, terwijl in andere
delen het water tot circa 20 cm onder maaiveld
zal komen. Zelfs beweiding zal vermoedelijk in
grote delen nauwelijks meer mogelijk zijn. Er
zal geleidelijk een moerasgebied ontstaan met
een afwisseling van open water, rietvelden,
broekbos en van lage grazige delen, waar
’s zomers vee ingezet zal kunnen worden om de
vegetatie kort te houden. Enige inrichtings
maatregelen, zoals het afvlakken van de oevers
van thans aanwezige sloten, zullen het foera-
geergebied voor steltlopers en wellicht ook
voor lepelaars en reigers, vergroten. De flora en
fauna in de sloten zal vooral profiteren van het
verdwijnen van de bemesting. Nog voor de
eeuwwisseling zal het gebied door deze maatre
gelen een geheel ander aanzien krijgen.
Een belangrijk gegeven is, dat hiermee tevens
een ecologische verbinding wordt gerealiseerd
tussen de Ankeveense plassen (en dus het gehe
le Vechtplassengebied) en het Naardermeer, al
is er nog een zeer drukke weg als barrière aan
wezig.
Aan de noordzijde van het Naardermeer zijn
dergelijke ingrijpende hydrologische maatrege
len niet nodig. Wegzijging naar deze zijde
treedt nauwelijks op. Hier is momenteel in een
deel van de graslanden van Natuurmonumenten
een ecologisch werkende veehouder werkzaam.
De keuze voor het uitvoeren van het beheer
door middel van een ecologisch werkend
bedrijf is een keuze voor het stimuleren van een
andere vorm van landbouw in Nederland.
Tevens zal dit beheer naar verwachting leiden
tot een sterke verbetering van de flora en fauna
van de sloot- en oevermilieus. De fourageermo-
gelijkheden voor de ook nu aanwezige ganzen
in de graslanden zullen zeker blijven.

Conclusies

Als Thijsse nog eens vanuit Amsterdam naar
het Naardermeer zou reizen, zou de schrik hem
om het hart slaan. Overal snelwegen, ook vlak
ten noorden van het Naardermeer. Maar een
maal in het Naardermeer zou zijn enthousiasme
terugkeren. Roeien in een laagveenmoeras blijft
altijd heel bijzonder en in landschap, flora en
fauna zou hij veel zaken van vroeger nog her
kennen. De plannen voor de omgeving zouden
hem zeker aanspreken.
We hebben het met Thijsse in de roeiboot maar
niet over de geweldige en nog steeds snel groei
ende berg papier over het Naardermeer. Het zou
hem moeite kosten daar begrip voor te hebben.
De verhuizing van de Lepelaar zou hij accepte
ren, gezien het succes elders. We zwijgen maar
over de verdwenen Otter, over de vertrokken
Zwarte stern en over de Krabbescheer die nog
slechts in een enkel slootje groeit. We praten
over het geluid van de snelweg heen, we omzei
len de plekken waar je al te nadrukkelijk hoog
spanningsmasten en de torenflat van Naarden
kunt zien.
Er is nog heel veel te doen. Maar het beleid
rond het Naardermeer is omgeslagen van puur
defensief naar offensief. De toekomst is hoop
vol.

Dankwoord
Dank is verschuldigd aan M. Lust voor het
tekenen van de figuren.
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De Monnikenberg
Klooster De Stad Gods c  van A ggeien

In 1990 verscheen in het septembernummer van
TVE een artikel over Heidepark, een landgoed
in het oostelijk deel van Hilversum.
Het tweede deel, over het landgoed De
Monnikenberg, verschijnt thans in het jaar dat
de congregatie van Augustinessen van Sint-
Monica 60 jaar bestaat.

De Monnikenberg

Aan de Soestdijkerstraatweg, nabij de grens
met de provincie Utrecht, ligt een klooster
genaamd De Stad Gods. Het landgoed en de
oorspronkelijke villa kennen we onder de naam

De Monnikenberg. Het berust op toevalligheid
dat een congregatie van zusters werd gehuisvest
in een villa genaamd De Monnikenberg.

Herkomst van de naam

Over de oudste geschiedenis van De
Monnikenberg is vrijwel niet geschreven. De
dichter Gabriel Smit heeft in een artikel
geschreven over de herkomst van de naam.
Smit veronderstelde dat monniken in de vroege
Middeleeuwen toezicht hielden op het
Gooierbos. Op de Monnikenberg woonden, vol
gens hem, monniken die overtreders van de
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dat in Hilversum de Emmastraat
vroeger heette: Veeneind,
Veenstraat of wel Veen weg,
Veendrift en Weg naar ouds
Veenlanden.

Periode tot ongeveer 1840

De gronden in de omgeving van
de Monnikenberg werden
gebruikt als heidegrond. Daar liet
men de schapen grazen. De mest
van de schapen was nodig voor de
akkers.
In de directe omgeving liggen een
aantal watertjes (Klein
Waschmeer = Hilversumsch
Waschmeer, Kievitsdal.
Monnikenwater en Laarder
Waschmeer), die gebruikt werden
als drink- of wasplaats voor de
schapen.

afspraken omtrent het bosgebruik
konden oppakken en opbrengen
naar Naarden.
Een andere theorie komt van mij.
Vroeger werd het Gooi aan drie zij
den omringd door veen. In de vroe
ge Middeleeuwen zakte het grond
waterpeil (de zogenaamde vroeg
middeleeuwse regressiefase). Het
veen begon in te klinken en werd
nu begaanbaar, maar vooral ontgin-
baar!
In 1085 kwamen landerijen en
gronden door ruiling in bezit van
het Kapittel van St. Jan. Hieronder
waren gronden nabij de (latere)
Soestdijkerstraatweg. De kapittel-
heren lieten het veen ontginnen.
Sommige delen van de ontginning
kwamen zo laag te liggen, dat er
water bleef staan. Eén zo’n water
tje kreeg de naam Monnikenwater
of Monnikenpias. De hoger gele
gen landduinen, ontstaan net na de
ijstijd, werden natuurlijk niet ont
gonnen. Die kregen de naam:
Monnikenberg.
Overigens moet opgemerkt worden Op de plaats van de koepel van Bake staat nu een prieeltje.
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Na de eerste heideverdeling (1836) wordt het gebied Monnikenberg
(percelen 1 t/m 4) in 1937 geveild.
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BMBiBS_________________

Het klooster
De Stad Gods
met de aange
bouwde vleu
gel en toren.
Ervoor staat
een beelden
groep
gemaakt door
zuster Van der
Lee.

De grond was eigendom van de staat. De
Erfgooiers hadden de gebruiksrechten. Deze
constructie gaf problemen als bijvoorbeeld de
eigenaar grond wil verkopen. Om uit deze pro
blematiek te komen kwam er na lang onderhan
delen een scheiding tussen de eigenaar en
gebruikers. Deze scheiding vond plaats in 1836.
Wat aan het Domein werd ’toegescheiden’
werd in 1837 geveild.

Eerste eigenaar

Bij de (eerste) heideveiling van 1837 ging het
vooral om heidegronden in het zuiden van het
Gooi. Monnikenberg lag het meest noordelijk
en de percelen lagen pal aan de ’Straatweg op
Soestdijk’ (zie kaartje). De percelen 1 t/m 4
respectievelijk 15, 17,15 en 13 bunder werden
’gemijnd’ door Hendrik Jan ten Holt voor
ƒ 1030,- plus ƒ 150.-. Ten Holt was rentmeester
te Baarn en handelde in opdracht van douairière
J.L. Huydekoper van Maarseveen. Zij bewoon
de het kasteel Groeneveld te Baarn.

Familie Van den Wall Bake

De tweede eigenaar van de gronden was
Herman Adriaan (van den Wall) Bake (naams
wijziging in 1853). Herman Adriaan, munt

meester. had in 1848 de 'Hoeve ter Heide' aan
gekocht. Hij doopte het om in Heidepark. Hij
kocht ook de boerderij, die gebouwd is tussen
1843 en 1848. Ook andere landerijen in de
omgeving werden aangekocht. Zo werd het
be/it uitgebreid met Monnikenberg, 'Engeland'
(nabij de spoorwegovergang) Anna's Hoeve en
boerderij de Wildenburg.
Op de Monnikenberg werd een sterrebos aange
legd. Op een heuvel verrees de koepel van
Bake. Hicrvanuit had men een prachtig uitzicht
over de omgeving.

Bouw van de villa

Op de gronden nabij het Monnikenwater werd
in 1900 een villa gebouwd voor Hugo Laurens
Adriaan van den Wall Bake, zoon van Herman
Adriaan. die op Heidepark woonde. Hugo van
den Wall Bake was eveneens muntmeester bij
’s Rijks Munt te Utrecht. Hij liet architect
J.F. Klinkhamer een villa ontwerpen die door
aannemer J. Zeilstra gebouwd werd. De villa
was bedoeld voor bewoning door zijn vader; hij
zou er zijn oude dag doorbrengen. In 1901 wer
den stalgebouw en koetsiers/chauffeurswoning
gebouwd.
Op verzoek van de broers Rudolf W.J.C. en
Hugo L.A. van den Wall Bake werd op het
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landgoed Heidepark de ’Zwartenweg’ aange
kocht. In 1901 werd een nieuwe weg, iets oos
telijker, aangelegd. Verwarrend genoeg kreeg
die weg de naam ’Heideparkweg’. De weg liep
namelijk niet naar, maar langs Heidepark naar
het landgoed De Monnikenberg.

Overige bewoners van de villa
Monnikenberg

De villa kwam, na het overlijden van H.L.A.
van den Wall Bake (1909) en R.W.J.C. van den
Wall Bake (1910), in handen van Jhr Henri
Feith, koopman te Hilversum. In 1918 liet
Hendrik Feith de architect E. Verschuyl de villa
verbouwen. Later werd de villa gekocht door
J.H. Telders. Ook hij liet veel (ver)bouwen. Zo
werden er een garage, paardestal, chauffeurs
woning, spoelruimte en fietsenberging opge
richt of verbouwd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog

Eind 1942 werd de villa gebruikt om joodse
kinderen van de Rudelsheimstichting onder te
brengen. Hun gebouw aan de Verdilaan te
Hilversum was ’gevorderd’. In 1943 werden de
kinderen gedeporteerd naar Duitsland.
Niemand kwam terug. De villa stond daarna
leeg.
Inmiddels was de N.V. 'De Gezichtslaan' opge
richt. Deze kocht de villa aan voor de Zusters
Augustinessen van Sint-Monica. Deze juridi
sche constructie werd gekozen, omdat tijdens
de bezetting de religieuzen zelf geen transacties
mochten afsluiten.
Aan het eind van de oorlog werd de villa door
de Wehrmacht gebruikt. Er hebben zelfs anti-
Engelse Brits-Indiërs in gezeten. Na de bevrij-
ding was De Monnikenberg enige tijd een
noodsanatorium van het Rode Kruis.
Pas op 1 juli 1946 konden de zusters het

De boerderij bij Monnikenberg is gebouwd tussen 1843 en 1848.
Oorspronkelijk hoorde hij bij het landgoed Heidepark.
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Monnikenwater
ligt nu landbouw
gebied.

gebouw betrekken, nadat het eerst was ver
bouwd en ingericht.

Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Grondlegger en stichter van de congregatie was
pater Sebastianus van Nuenen. Hij was idealist
met een enorm godsvertrouwen. Op vijfender-
tigjarige leeftijd wilde hij een klooster stichten.
Zijn liefde en verering voor Sint-Augustinus
was groot. Daarom wilde hij van de te vormen
kloosterlingen Augustinessen maken. Maar er
bestond reeds een congregatie Augustinessen.
Pater Van Nuenen voegde, ter onderscheiding,
eraan toe: van Sint-Monica. (Monica was de
moeder van Augustinus.) De eerste Augustines
van Sint-Monica was Augustina van Reijsen.
Als jong meisje had zij al liefdewerk gedaan bij
het Sint-Franciscushuis aan de Oude Gracht te
Utrecht.
In 1934 kreeg pater Van Nuenen toestemming
van de aartsbisschop van Utrecht om ’voorlo
pig’ te beginnen. Op 1 oktober 1934 betrokken
de zusters hun huis aan de Waterstraat te
Utrecht. Het werd ingewijd door pater Clemens
Fuhl uit Rome.

De activiteiten

Aanvankelijk deden de zusters vooral clubwerk
en huisbezoek. In 1936 werd er begonnen met
een lagere en een kleuterschool. Enige tijd later

kwam daar 'Hulp in de huishouding’ bij. Dat
omvatte meer dan alleen maar helpen. Dat bete
kende de leiding overnemen van een andermans
gezin. Er werd zelfs gewerkt aan de opleiding
voor gezinsverzorgsters. In 1939 stichtte men
een tehuis voor dakloze vrouwen, meisjes en
kinderen met de naam ’Meisjesstad’.
De ruimte aan de Waterstraat werd na tien jaar
veel te klein. Er moest gezocht worden naar een
grotere ruimte. Pas na de oorlog kon men de
villa De Monnikenberg betrekken.

Opbouw na de oorlog

Toen de zusters na de oorlog het gebouw tot
hun beschikking kregen, vonden ze nog speel
goed van de joodse kinderen. De geestelijk
gehandicapte kinderen zaten van november
1942 tot en met februari 1943 in De
Monnikenberg. Het besef dat niemand van de
joodse kinderen het had overleefd, maakte de
zusters zeer droevig.
Met Kerstmis 1946 bewoonden twintig zusters
Augustinessen het kloostercomplex.
Aanvankelijk was er een simpele verbouwing
van de drie hoofdkamers. Maar binnen een aan
tal jaren moest het klooster grondig verbouwd
en vergroot worden. Nieuwe vleugels werden
ontworpen door architect Heymerink en uitge
voerd door aannemer De Jong. Een nieuwe
kapel met toren werd aan de zuidzijde aange
bouwd. Aan de onderzijde van de toren werd op
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1 november 1954 een gedenksteen aangebracht
door mater Augustina van Reysen._ Voor het
vergrote kloostercomplex kwam een beelden
partij te staan. Bovenop zit Augustinus, naam
gever van de orde. De hoeken worden gevormd
door vier beelden: een Augustijn, een
Augustines, een vader en een moeder.

De Augustinessen nu

In het Hilversums beeld zijn ze een bekende
verschijning: de zusters in hun zwarte kleding
met een groene rand aan het hoofddeksel. De
zomerdracht is een creme-wit kleurig habijt. De
orde is gericht op contemplatie en activiteiten.
De zusters hebben gekozen voor een leven waar
stipte tijdsindeling met regelmatige kerkdien
sten een zekere rust waarborgen.
Het klooster vormt een plaats waar mensen
hulp, rust en kalmte kunnen vinden. Daartoe
beschikken de zusters over een gastenverblijf,
een afdeling voor rustende moeders, vergader
ruimtes en spreekkamers voor mensen die zo
maar naar binnen lopen. Het klooster is ook
vakantiehuis voor andere zusters.
Op het terrein is ook een atelier, waar zuster

Van der Lee beelden en andere kunstwerken tot
schepping brengt. Er is een boerderij en een
grote moestuin. De zusters hechten veel waarde
aan een goede en gezellige maaltijd. Een zuster
stelde zelfs dat ’de keuken het hart van het huis’
was.
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Koetsierswoning nabij de snelweg A27.
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De Hollandse Waterlinie
C.G. Scheltema

De heer C.G. Scheltema, architect te Naarden,
is als lid van het hoofdbestuur van de Stichting
Menno van Coehoorn nauw betrokken bij het
bevorderen van de instandhouding van deze
fameuze verdedigingswerken. Daarbij concen
treert hij zich met name op de vestingen van
Naarclen, Muiden en Weesp en omgeving. Als
uitvloeisel van zijn correspondentschap geeft
hij lezingen en leidt hij excursies in dit noorde
lijke deel van de Hollandse Waterlinie.

Inleiding

Water was in de lage landen vanouds een mid
del om de vijand op een afstand te houden.
Burchten en steden hadden buiten de verdedi-

gingsmuureen gracht. In moerasgebieden kon
men de waakzaamheid beperken tot de schaarse
wegen en droge zandruggen. Daar was het
water een natuurlijke bondgenoot. In het begin
van de tachtigjarige oorlog werd bij enige ste
den deze barrière door inundaties met succes
nagebootst. Van een aaneengesloten linie waar
mee een groter gebied dat van een stad verde
digd kon worden, was toen echter nog geen
sprake. Weliswaar brachten de staatkundige
ontwikkelingen het met zich mee dat prins
Maurits wel plannen maakte voor de verdedi
ging van 'het Neder-Sticht ende Hollandt',
onder andere door middel van een inundatiege-
bied. maar door de verbeterende militaire posi
tie voerde men die plannen nog niet uit.

Nieuwe Hollandse Waterlinii

Hollands Diep

Sinds de tachtigjarige oorlog maakte men in oorlogstijd gebruik van de
mogelijkheid grote gebieden van ons land onder water te zetten.

Kaart: ligging van de objecten van de
Hollandse Waterlinie in het
Gooiland en de Vechtstreek.

1. Fort Ronduit
2. Vesting Naarden
3. Sluis en forten aan de

Karnemelksloot
4. Hoofdwerk van het offensief

Naarden
5. Wallen rond vesting Muiden
6. Sluisbeer bij het Muiderslot
7. Westbatterij aan de Vechtmonding

bij Muiden
8. Kazemat aan de Zuidpolderweg te

Muiden
9. Torenfort aan de Ossenmarkt te

Weesp
10. Mitrailleur-kazemat aan de

Keverdijk
11. Fort Uitermeer
12. Fort Hinderdam
13. Fort Kijkuit aan de Vreelandseweg
(Voor deze kaart werd gebruik
gemaakt van een fragment van de
’Wandel- en fietskaart Gooi en
Vechtstreek ’, uitgegeven door de
Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in samenwerking
met de ANWB. De kaart is in kleur ver
krijgbaar bij genoemde organisaties
alsmede bij het VVV en de boekhan
dels. )
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Frederik Hendrik maakte een begin met die uit
voering, maar hij kwam daarmee nog niet ver.

In de oorlog van 1672-1673 - het rampjaar -
werd deze aanzet tot de Hollandse Waterlinie in
staat van verdediging gebracht. Hij liep van de
Zuiderzee in het noorden tot de Oude Maas in
het zuiden. Bij Utrecht bleef hij met een grote
boog op enige afstand westelijk van de stad. De
latere Nieuwe Hollandse Waterlinie, ontstaan
aan het einde van de 18e en het begin van de
19e eeuw, liep dicht langs de stad en oostelijk
daarvan, zodat Utrecht nog net in het verdedig
de gebied lag. De te inunderen gebieden waren
daar ter plaatse bovendien zeer smal. Rond
Utrecht ligt dan ook een sterke concentratie van
forten.

De militaire betekenis

Het doel van de inundaties was om de vijand de
doortocht (naar het westen van het land en
Amsterdam) te beletten. Daarvoor moest het

terrein enerzijds voldoende onder water komen
om het niet doorwaadbaar te maken. Greppels,
sloten en plassen werden zodoende onzichtbare
extra hindernissen. Anderzijds mocht er weer
niet te veel water boven het land staan, omdat
de vijand dan weer gebruik zou kunnen maken
van schepen en vlotten. Beheersing van het
waterpeil was dus erg belangrijk. Aanvankelijk,
aan het begin van de tachtigjarige oorlog, wer
den inundaties hoofdzakelijk bewerkstelligd
door bestaande dijken te doorsteken en sluizen
te openen. Het waterpeil kon daardoor nauwe
lijks in de hand worden gehouden. Later, bij het
perfectioneren van de waterlinie, is een gecom
pliceerd stelsel van gescheiden inundatiegebie-
den - inundatiekommen genoemd - tot stand
gekomen met eigen inlaatsluizen en dijken. Het
benodigde water kwam uit de rivieren en uit de
Zuiderzee. Het is begrijpelijk dat de bevolking
van de betrokken gebieden de inundaties niet
graag zag en zelfs saboteerde. Merkwaardig is
daarom dat er pas in 1896 een wet kwam om
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Muiderslot met linksboven de Westbatterij te Midden, gebouwd in 1850.

sabotage en tegenwerking te voorkomen en om
schadevergoedingen te regelen.

De constructie

Een effectieve en economisch werkende water
linie (economie is immers een van de grondbe
ginselen van de krijgswetenschap) moest dus
aan hoge waterbouwkundige eisen voldoen. In
tijd van nood dienden de inundatiekommen snel
onder water gezet en na het wijken van het
gevaar weer droog gemaakt te kunnen worden.
We zagen dat een nauwkeurige beheersing van
de waterhoogte een militaire noodzaak was.
Nauwkeurige landmeetkundige gegevens waren
daarvoor een vereiste. Het kan geen toeval zijn
dat baron Krayenhoff (1758-1840), die de
grondslag legde voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, ook een groot man was op het
gebied van de cartografie. Hij maakte een in
1821 verschenen voorloper van de
Topografische en Militaire Kaart van het
Koninkrijk der Nederlanden (TMK), waarvan
de eerste uitgave in 1850 verscheen. De num

mering van de moderne topografische kaarten
(de ’stafkaarten’) komt altijd nog overeen met
de eerste uitgave van de TMK ",
Voor het noordelijke deel van de Waterlinie -
het deel dat ten westen van het Gooi ligt -
kwam het water via een aantal inlaatsluizen uit
de Vecht en via de inlaatbeer bij het Muiderslot
uit de Zuiderzee. De waterhoogte in de Vecht is
door de zeesluizen in Muiden beheersbaar. (Tot
in de tweede helft van de 17e eeuw lagen deze
zeesluizen veel verder landinwaarts in de
Vecht.) Veel van de militaire waterbouwkundi
ge werken zijn van dezelfde constructie als die
welke dienen voor de waterhuishouding en het
verkeer in vredestijd: dijken, sluizen en brug
gen bijvoorbeeld. Sommige wijken echter af.
Waar een dijk een gracht kruist, wordt de dijk
een gemetselde dam, beer genaamd, die
opwaarts spits toeloopt naar een scherpe kruin
om de vijand de overtocht te bemoeilijken. Als
extra hindernis staan op zo’n beer dikwijls een
of twee gemetselde ronde torentjes, de ’monni
ken’. Scherpe ijzeren drietanden, op de kruin
van de beer geplaatst, heten ’scheurbroeken’.

TVE 12‘jrg. 1994
- 218 -



Over waaiersluizen en de ’pofsluis’

Een gewone schutsluis is ongeschikt om snel de
grote hoeveelheden water, die voor een inunda
tie nodig waren, door te laten. Daarvoor is de
zogenaamde waaiersluis ontwikkeld. Deze kon
op eenvoudige wijze bij elke binnen- en buiten
waterstand geopend en gesloten worden, ook
tegen de waterdruk in. Dit soort sluis is waar
schijnlijk in 1777 bedacht door Jan ten Holt: in
1815 werden vijf van deze waaiersluizen
gebouwd, naar het ontwerp en onder leiding
van de Inspecteur-Generaal van de Waterstaat
Jan Blanken (1755-1838). Een wel heel bijzon
dere soort sluis werd nodig door de aanleg van
het Amsterdam-Rijnkanaal. Door dit diepe
kanaal zou het inundatiegebied ten oosten van
de Vaartse Rijn leeglopen. Het kanaal moest
dus kunnen worden afgedamd en wel zo dat dit
in zeer korte tijd tot stand gebracht kon worden,
bestand zou zijn tegen zwaar oorlogsgeweld,
maar in vredestijd geen belemmering voor de
scheepvaart zou opleveren. Daartoe werd hoog
over het kanaal heen een reusachtige silo
gebouwd, gevuld met 40 miljoen kilo stortma
teriaal. De bodem van de silo kon met spring
stof worden opgeblazen, waardoor de afdam
ming binnen seconden een feit was. Deze sluis
heet de ’pofsluis’, hij bestaat nog en is goed te
zien in westelijke richting vanaf de brug van de
A27 over het Amsterdam-Rijnkanaal. De
scheepvaart wordt nu echter door een verbre
ding van het kanaal om de plofsluis heen
geleid.

Bijzondere bruggen zijn onder andere te vinden
bij het 'werk op de spoordijk aan de Diefdijk'
(bij Leerdam) en bij het fort Ronduit te
Naarden. Dit zijn zogenaamde kraanbruggen,
die in oorlogstijd wegneembaar waren. Na het
uit losse dwarsbalken bestaande wegdek te heb
ben verwijderd, kunnen de langsbalken van de
brug worden weggedraaid. Op de genoemde
plaatsen is deze brugconstructie nog goed te
zien.

De vorst als vijand, de dooi als bondge
noot

Strenge vorst leverde groot gevaar voor de
waterlinie op. Dit bleek in het rampjaar 1672,
toen de Fransen met 8000 man voetvolk en
1400 paarden over het ijs trokken. Snel inval

lende dooi werd daarna echter een onverwachte
bondgenoot tegen de vijand. Het ijs werd met
alle mogelijke middelen bestreden. Door de
waterstand eerst te laten dalen en vervolgens
weer te laten stijgen, brak het ijs en dreven de
schotsen daarna weg. Waar dat niet kon, werd
met bijlen, zagen en pikhaken ’doorgeijsd'.
Later ging dit machinaal, met pneumatische
hamers en met motorzagen die op sleden op
vrachtwagens werden voortbewogen. Korpsen
en schaatsenrijders werden ingezet, bewapend
met handvuurwapens en met licht geschut op
sleden.

Wanneer alles onder water was gezet, bleef de
waterlinie doorsneden door droog blijvende dij
ken, kaden, hoog gelegen wegen en gronden,
spoordijken en andere zogenaamde accessen.
Om de vijand te beletten over deze accessen te
naderen of de sluizen zodanig te bedienen dat
het inundatiegebied weer droog viel of het
waterpeil te hoog steeg, zijn ter bescherming
van de accessen en waterbouwkundige werken
tal van forten en andere verdedigingswerken
gebouwd. Daardoor zijn vele werken van de
waterlinie nu nog als zodanig makkelijk her
kenbaar. Een sluis met een fort erbij heeft onge
twijfeld een functie als inundatiesluis of is daar
zelfs speciaal voor gebouwd. Wanneer een
kaarsrechte weg ergens een halve cirkel
beschrijft om een fraaie bosschage die als een
klein natuurmonumentje uit het landschap
oprijst, dan is die weg tien tegen één een acces
door een inundatiegebied en verbergt het
geboomte een fort. Wie er op gaat letten, mist
er niet een meer tijdens zakenreis of plezier
tocht.

De verdedigingswerken

Die forten en andere verdedigingswerken moes
ten steeds weer worden aangepast aan de ont
wikkeling van de aanvalstechnieken en vooral
aan de modernisering van het geschut en de
projectielen. Zij hebben daardoor de meest uit
eenlopende en fraaie vormen gekregen.
Grachten, aardewerken, ongelooflijk mooi
ambachtelijk uitgevoerd metselwerk, zowel aan
de buitenkant van de kazematten en kazernes
als daarbinnen, met elkaar kruisende gewelven
hetgeen zeer bewerkelijk metselwerk vergt,
gewapend en ongewapend beton waaraan alle
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stadia van ontwikkeling van dat materiaal zijn
te zien en dat alles tegenwoordig vaak gedeco
reerd met een geweldig gevarieerde flora en
fauna.

Zeer veel van die werken zijn nog aanwezig:
vele nog geheel gaaf, andere verminkt of nau
welijks nog herkenbaar. Het zijn er veel te veel
om in een tijdschriftartikel te noemen. Daarom
beperk ik mij tot het beschrijven van een aantal
van deze werken in het gebied dat mij door de
stichting Menno van Coehoorn is toegewezen,
namelijk de provincie Noord-Holland ten oos
ten van het Amsterdam-Rijnkanaal en derhalve
een gebied dat in de omgeving van Hilversum
ligt.

Om te beginnen de vesting Naarden.
Oorspronkelijk een laat middeleeuwse stad met
ommuring en gracht die vooral de verdediging
van de stad zelf tot doel had. Allengs heeft deze
vesting zich ontwikkeld tot een belangrijk
onderdeel van de waterlinie. Vrijwel tot het
einde van de 19e eeuw vonden er nog aanpass
ingen plaats.

Het fort Ronduit (zie kaartje) is in 1873
gebouwd ten noorden van de vesting
Naarden (2) en is daarmee verbonden door een
bedekte (in de zin van gedekt tegen waarne
ming en beschieting) gemeenschapsweg. Het
wordt particulier gebruikt en het bevindt zich in
een redelijk goede staat. Aan het eind van de
Verlengde Fortlaan in Naarden is in de
Kamemelksloot een gerestaureerde inundatie-
sluis aanwezig (3). Aan weerszijden daarvan
zijn batterijen met bomvrije onderkomens, bij
een scoutinggroep in gebruik.

In Bussum is in het Sportpark Zuid het zoge
naamde ’Hoofdwerk van het offensief voor
Naarden’ aanwezig, in de vorm van bomvrije
onderkomens, een stenen geschutloods en
muren met schietsleuven (4). Het geheel is
vanaf de sportvelden toegankelijk, maar het is
sterk verwaarloosd.

In Muiden is ook verrassend veel te zien. Een
eind uit de kust ligt het fort Pampus in de voor
malige Zuiderzee. Dit behoort echter tot de
Stelling van Amsterdam, die hier aan de water
linie grenst.

Het Muiderslot is omringd door in de 18e eeuw
aangelegde en in de tweede helft van de
19e eeuw verbeterde wallen (5). Door een unie
ke holle sluisbeer (6), waarop één monnik, kon
Zuiderzeewater in het oostelijk van de
Vechtmonding gelegen inundatiegebied worden
ingelaten. Even noordoostelijk van deze beer is
op de zeedijk een nog zeer gave tankversper-
ring aanwezig. Een grote bomvrije kazerne uit
1877 is, na restauratie, ingericht als raadzaal
voor de gemeenteraad van Muiden en als open
bare leesbibliotheek.

Westelijk van de Vechtmonding ligt de zoge
naamde Westbatterij met een in 1850 gebouw
de bomvrije toren met gracht en ophaalbrug (7).
Een scoutinggroep gebruikt deze na hem in
goede staat te hebben gebracht.

Waar de Naardertrekvaart in de Vecht uit
mondt, is een sluisje, in de nabijheid waarvan
een kleine stenen beer ligt (8).

In Weesp zijn van de omwalling uit 1673 nog
restanten te zien. Aan de Ossenmarkt bij de
ophaalbrug over de Vecht ligt een torenfort (9),
gebouwd omstreeks 1860. Van dergelijke bom
vrije torens zijn er in die tijd verschillende
gebouwd, met een grachtje er omheen. Door de
spoedig daarna volgende invoering van brisant-
granaten verloren deze torens goeddeels hun
waarde. Ook hier in Weesp werd daarom in
1879 de gracht gedempt en werd, met radiale
steunmuren tegen de toren, een aarden wal rond
3/4 van het fort opgeworpen, waardoor de toren
aan het gezicht was onttrokken. In 1983 werd
de toestand van 1860 hersteld, zodat de toren
nu weer, uitwendig gerestaureerd en omringd
door het grachtje, goed te zien is. Muiden en
Weesp zijn overigens in 1901 als vestingen
ingedeeld bij de Stelling van Amsterdam, die in
dit gebied vrijwel één geheel met de Hollandse
Waterlinie vormde.

Oostelijk van Weesp, daar waar de spoorlijn
tussen Weesp en Naarden-Bussum de Vecht
zeer dicht nadert, ligt aan de weg bij de spoor
wegovergang (met knipperlichten) van de
Keverdijk een mitrailleurkazemat type G (10),
waarvan de 14 cm dikke pantserkoepel nog
goed te zien is. Deze bestreek het acces dat
gevormd werd door de spoordijk door het
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Naardermeer die bij inundatie boven water
bleef uitsteken.

Daar waar de Vreelandseweg van het
Hilversums Kanaal afbuigt, ligt bij de molen
het fort Kijkuit (13). Dit is in 1844-1847
gebouwd op de plaats van versterkingen uit
1803 en het diende ter afsluiting van de
Kortenhoefse Zuwe en het ernaast gelegen
kanaal. Het bestond oorspronkelijk uit een vier
kante redoute (een veldwerk met een aarden
wal) waarin een bomvrij wachthuis met een
geschutopstelling daar bovenop, achter een
muur met schietgaten en schietsleuven. In 1880
en 1886 werden veranderingen aangebracht en
meer gebouwen toegevoegd. In 1933 werd een
kazemat van gewapend beton gebouwd voor
twee mitrailleurs. Deze heeft een geheel stalen
front, gemaakt van pantserplaten van het pant-
serschip M.h. Tromp (1903-1927). Het fort is
nog in goede staat, eigendom van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
en beperkt toegankelijk.

Aan de Bloklaan in Loosdrecht, tussen de
Loenderveense en de Loosdrechtse plassen, ligt

het fort Spion. De weg loopt er met een halve
cirkel omheen. Daardoor ligt het fort in de as
van de naderende weg (het acces); een toestand
die, zoals we reeds gezien hebben, karakteris
tiek is voor veel forten. De bouwgeschiedenis is
vrijwel identiek aan die van het fort Kijkuit,
met uitzondering van de betonnen kazemat uit
1933. Het fort is nog in tamelijk goede staat,
maar is zeer overgroeid.

NOTEN
1) Een rijk geïllustreerd boek over dit onderwerp is getiteld

'De Hollandse Waterlinie’ en onder redactie van Hans
en Jan Brand in 1986 uitgegeven door L.J. Veen B.V.,
Utrecht/Antwerpen en Stichting Fort Asperen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in 'Eigen Perk', een uit
gave van de Historische Kring Albertus Perk te Hilversum.

Weesp, Torenfort aan de Ossenmarkt, gebouwd in 1859 - 1861.
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Een nieuwe bestemming voor het landgoed
BoekeSteyn B J .va n d erK o lk

Na vanaf 1950 in het bezit te zijn geweest van
de N.V. Philips-Duphar (later Solvay-Duphar)
werd op 3 mei 1993 het buiten Boekesteyn ver
kocht aan de Vereniging Natuurmonumenten.
Het is deze historische bestemmingsverande-
ring van de buitenplaats die aanleiding geeft om
in het kort de geschiedenis van Boekesteyn te
memoreren. Het is verheugend dat Boekesteyn
hiermee zijn eindbestemming heeft bereikt.
Huis en park van Boekesteyn zijn in de reeks
van ’s-Gravelandse buitens karakteristiek en
waardevol. En niet alleen om de goed bewaard
gebleven 18e eeuwse villa en de boerderij
Brambergen, maar ook in de rijkdom aan
bomen, planten, vogels, zoogdieren en insekten
doen Boekesteyn niet onder voor de vreugden
van de andere ’s-Gravelandse buitenplaatsen.
Het is de bedoeling van Natuurmonumenten dat
het park vrij toegankelijk is voor bezoekers. Het
oude bezoekerscentrum Corversbos bij
Hilversum is dicht. Daar is een nieuw voor in
de plaats gekomen in de schuren van de boerde
rij ’Brambergen’.

Het huis Boekesteyn

Van de bouwgeschiedenis van Boekesteyn is
maar weinig bekend. Zeker is dat de eerste
eigenaar, Benedictus Schaeck, behalve
Brambergen ook een ’huysmanswoning’, een
boerderij dus, op zijn verworven kavel heeft
laten bouwen. Dit zou dan de eerste woning
zijn - op de plaats van de huidige villa waar
schijnlijk - die een tijdelijk karakter had. In
deze in hout opgetrokken boerderij zal een
’opkamer’ zijn geweest, die de ambachtsheer
met zijn gezin zomers bewoonde. Over de
bouw van een definitief ’huis Boekesteyn’ zijn,
wat het bouwjaar betreft, zeer uiteenlopende
schattingen gemaakt. De vele schrijvers over de
’s-Gravelandse buitens variëren met hun schat
tingen van ± 1700 tot + 1790! De naam
’Boekesteyn’, afgeleid van ’beuken’, geeft aan
dat de naamgeving pas na de afronding heeft

plaatsgehad. Aangezien toen pas de vele beu
ken zijn aangeplant.
Het eerste stenen huis, kort na 1700 gebouwd,
is een eenvoudig hoofdgebouw geweest: een
brede voordeur met aan iedere kant twee ramen.
In de tijd van de bouw was op dit gedeelte het
zand nog niet af gegraven. Maar toen de zand
winning zeer voordelig bleek te zijn, heeft men
de fundamenten op een houten fundering gezet
en er zo’n twee meter diep het zand weggegra
ven. Hierna werd er een souterrain onder
gemetseld en werd de hoge stenen stoep
geplaatst. Bij de verbouwing van 1915 zijn de
oude houten funderingen van het onderhuis,
nog in de muren ingemetseld, teruggevonden.
Tijdens de bewoning door mr Salomon Dedel
werd het huis Boekesteyn inwendig verfraaid,
omstreeks 1750.
In 1915 vond een grondige verbouwing van de
villa plaats, die het overigens architectonisch
bepaald niet verfraaide. Terzijde van het huis
werd een kasteelachtige toren aangebouwd en
aan de achterzijde op half-ronde bogen een ter
ras aangelegd. Ook werd de serre tegen de toren
gemaakt.
Later verdween de balustrade die aan de voor
zijde van het gebouw in de dakgoot was
geplaatst.
In de tijd van Philips-Roxane - na 1950 - wer
den nog twee ontsierende ijzeren brandtrappen
tegen de zijmuren aangebracht. Maar ondanks
alle veranderingen is het huis Boekesteyn als
een fraai 18e eeuws monument behouden
gebleven.

De eigenaars/bewoners van Boekesteyn

De eerste eigenaar van een gedeelte van het
landgoed Boekesteyn was Benedictus Schaeck,
ambachtsheer van Ankeveen. Bij de loting van
de kavels die de gronden van ’s-Graveland zou
den opdelen, in 1634, kreeg hij de nummers 6,
7 en een gedeelte van 8, een deel van het tegen
woordige Boekesteyn, met Brambergen en
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Luchtfoto Boekesteyn, circa 1945.
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Boekesteyn voor de verbouw in 1915.

Sperwershof. Schaeck stamde uit een vermo
gende, katholiek gebleven lakenkopersfamilie
die op de Nieuwendijk in Amsterdam woonde:
’In ’t Schaeck'. In 1615 trouwt hij met
Elisabeth Dirksdr Sperwer.
Het gedeelte Sperwershof verkoopt hij in 1636
aan zijn zwager Adriaen Dirksz Sperwer.
Na het overlijden van Benedictus Schaeck komt
het landgoed in handen van Joan de Walé,
eveneens ambachtsheer van Ankeveen en vanaf
1691 is het bezit van zijn zoon Adriaan
Godefridus de Walé. In 1710 is mr Jacob
Hendricksz Bickers eigenaar, maar Brambergen
en Sperwershof blijven in het bezit van de
familie De Walé. Tot haar dood in 1753 zijn
Brambergen en Sperwershof in handen van de
bekende Ankeveense ambachtsvrouwe Maria
Elisabeth de Walé. Na 1763 is het oorspronke
lijke bezig geheel uiteengevallen. Mr Salomon
Dedel heeft dan geheel Boekesteyn in eigen
dom en koopt Brambergen erbij. Sperwershof
behoort nu aan Jan Bemt Bicker.

Na de dood van Salomon Dedel in 1774 erft
zijn schoonzoon mr Nicolaas Warin het land
goed Boekesteyn. In 1785 wordt het buiten
voor ƒ 59.000,- aan mr Martinus Alewijn over
gedragen, die het in 1827 doorverkoopt aan
Ananias Willink. De gehele buitenplaats, dus
met Brambergen is dan 42 ha.
Door het huwelijk van jhr Cornelis Dedel in
1834 komt Boekesteyn weer aan de familie
Dedel. In 1885 erft jhr mr Ferdinand Hooft
Graafland het buiten van zijn schoonvader. Na
zijn overlijden in 1901 wordt het huis enige
lijd verhuurd. In 1915 wordt jhr Jacob
Alexander Roëll eigenaar van Boekesteyn. Het
huis wordt door hem ingrijpend verbouwd. Na
het overlijden van de weduwe van hr Roëll
koopt de gemeente Hilversum het achterste
gedeelte van het bos, grenzend aan
Spanderswoud.
In 1950 is Boekesteyn in handen van Philips-
Duphar, die er een agro-biologisch laboratori
um in vestigt. De laatste eigenaar, de
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Vereniging Natuurmonumenten, verwerft het
buiten Boekesteyn in 1993.

Het park van Boekesteyn

De aanleg van het park bij Boekesteyn heeft in
het begin vermoedelijk uit niet veel meer dan
een moestuin en een kleine bloementuin
bestaan. Een uit Hollandse zuinigheid ingege
ven ontwerp, dat een direct nut afwierp, zoals
dat vanaf de middeleeuwen gebruikelijk was.
Vóór 1672 weren nog geen nieuw-modische
Franse tuinen in de Nederlanden aanwezig. Pas
na die tijd begon de Franse stijl van een formele
tuinaanleg hier door te dringen. De buitenplaats
Boekesteyn heeft zeker die formele tuinaanleg
gekend, al zijn daar geen afbeeldingen over. Op
oudere kaarten (± 1740) kan men iets van die

Franse stijl herkennen, maar dan alleen dicht bij
het huis. In het park Boekesteyn zijn nog enkele
van die formele elementen herkenbaar, zoals
hoofd- en dwarsassen, rechthoekige bosperce
len en weilanden.
In het begin van de 19e eeuw werd Boekesteyn
geheel omgevormd in de zogenaamde ’Engelse
stijl' of landschapsstijl. De belangrijkste ele
menten van die stijl waren grilligheid en onre
gelmatigheid. Het landgoed moest een 'natuur
lijk’ aanzien krijgen, alsof het niet ontworpen
was, maar spontaan zo gegroeid. Een afwisse
ling van open ruimten en dicht bos moest een
grote diepte suggereren, waarbij onregelmatig
gevormde vijvers en verhogingen tot ’bergjes’
in het landschap een rol speelden. De wegen en
paadjes leidden tot fraaie vergezichten vanuit
het dichte bos naar open land.
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De grote variatie in boomsoorten en onder
groei, die vooral in de herfst een indrukwek
kende afwisseling in kleuren en vormen laat
zien, geven een indruk van de kennis en kunde
van de landschapsarchitect, die zoveel schoon
met een zeker ’vooruitzien’ heeft kunnen aan
brengen.
In ’Natuurbehoud’ (mei 1994), het kwartaal
blad van de Vereniging Natuurmonumenten,
konden we lezen dat in de soms twee eeuwen
oude bomen veel holenbroeders leven zoals
bosuil, boomklever en bonte vliegenvanger.
Maar ook de groene, grote bonte en kleine
bonte specht zijn er te vinden. Daarnaast komen
er twee soorten vleermuizen voor: de rosse
vleermuis en de grootoorvleermuis.

De hofstede 'Het huis Brambergen’

Al vroeg in de geschiedenis van Gooiland is er
sprake van ’waranden’. In een akte van 1470
van het Hof van Holland is sprake van de mers-
schen (moerassen), weyden, venen, bosschen,
heyden, struellen, waranden ende wildernissen
gelegen binnen Gooiland. Waranden waren
jachtgebieden van de landsheren, in tegenstel
ling tot de ’foreesten’ van de vorsten. De
waranden, waar gejaagd kon worden op klein
wild, werden verpacht door de landsheer.
Op een kaart van N.H. Bonifatius van 1610 vin
den we een aantal waranden aangegeven op de
plaats waar ’s-Graveland werd gesticht. Eén
ervan is Braembergen ojfte Braessem warande.
Uit de naam is niet op te maken of het jachtge
bied zich kenmerkte door overvloedige bra-
mengroei of dat er sprake was van een moeras
ven dat veel brasem opleverde.
In 1949 werd de boerderij door D.P.J. de Kam
gerestaureerd. De hofstede was in een enigszins
vervallen toestand, de muurvlakken waren
gerepareerd en gepleisterd. Bij deze restauratie
kwamen allerlei gegevens over de bouwge
schiedenis aan het licht. Bevestigd werd dat de
oorspronkelijke ’huysmanswoning’, die in
houtbouw was uitgevoerd, in het begin van de
18e eeuw vervangen was door een gemetselde
Zuidhollandse boerderij van het halletype, met
een dwarshuis. Er zijn in Ankeveen en
Kortenhoef nog verschillende van die boerde
rijtypen overgebleven.
Het dwarshuis bevatte de ’opkamers’ die als
zomerverblijf voor ’de Heer’ gereserveerd was.

Onder de opkamer lag de kelder, die van een
tongewelf was voorzien. Aan de hoofdgevel lag
het woonvertrek van de pachter, met een rode
plavuizenvloer. Er achter was het werkhuis, dat
van de achtergelegen stal slechts gedeeltelijk
door een houten schot was gescheiden. De stal
was uitgevoerd als een dubbele stal met ’de
groep’ naar de buitengevel gekeerd.
Het dak was opgebouwd uit houten sporen die
met riet waren gedekt. De gehele opbouw van
de boerderij bestond uit houten stijlen, die door
metselwerk waren omsloten. Deze stijlen die bij
de restauratie tevoorschijn kwamen, waren
afkomstig van de balklagen van de oorspronke
lijke houten boerderij, wat ondermeer te zien
was aan de nog aanwezige gesmede spijkers en
vele lagen grijs-groene verf.
Het resultaat van alle restauratie-inspanningen
is nu nog van de weg af te zien: een juweel van
een 18e eeuwse boerderij, die bijdraagt tot de
schoonheid van 's-Graveland.

Dit artikel is eerder verschenen in het mededelingenblad van
de Historische Kring Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef
‘In de Gloriosa'.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

Gooise Ecologische Infrastructuur

In 1993 is verschenen het rapport 'Gooise
Ecologische Infrastructuur’. Daarin werd aan
gegeven hoe belangrijk het is voor het behoud
van de natuurwaarden in ons Gooi dat de ver
schillende natuurterreinen op een of andere
manier zo met elkaar in verbinding blijven dat
dieren (en planten) van het ene gebied in het
andere kunnen komen. Wegen met druk ver
keer. bebouwing, enz. hebben dat in de loop der
jaren steeds moeilijker gemaakt met als gevolg
verarming van de rijkdom van de natuurgebie
den.
In het bovengenoemde rapport werd een groot
aantal punten opgesomd waar verbetering op
dit natuur-verbindingsaspeet nodig en mogelijk
was. Op heel wat plaatsen in onze omgeving
wordt daar nu aan gewerkt.
Onze Vereniging heelt aan dit rapport bijgedra
gen, maar wij willen meer doen: wij hebben ons
het waarmaken van verbetering van een der
knelpunten aangetrokken.
In dit verband wordt nu door de aangestelde
onderzoeker, de heer P. van der Linden uit
Hilversum, nader onderzocht en uitgewerkt wat
in het gebied tussen de bebouwing van Bussum
en die van de Hilversumse Meent nodig zou
zijn. Wij noemen dat ’het project Koedijk’.
Daarbij wordt niet gedacht aan grootscheepse
werken, integendeel, het zal gaan over vormge
ving van duikers en dammen, herstel van
beplanting enzovoort. Wij hebben dit schrifte
lijk gemeld aan de omwonenden en stellen ons
voor hen te zijner tijd nader te informeren en
hun in de gelegenheid te stellen op- of aanmer
kingen te maken.
Eveneens is in het kader van het GElS-rapport
het Goois Natuurreservaat gestart met een
onderzoek in de zanderij Crailo. Daartoe heb
ben zij een aantal studenten van de
Internationale Agrarische Hogeschool
Larenstein in Velp bereid gevonden een plan op
te stellen ter verbetering van de ecologische
verbinding tussen het Spanderswoud en dc

Bussumer- en Westerheide. De resultaten zijn
inmiddels gepresenteerd in hun rapport 'Van
knelpunt naar knooppunt'. Onze vereniging
droeg bij in de kosten van dit rapport. De
definitieve uitwerking met bijbehorende finan
ciële consequenties is in voorbereiding.

Natuur- en Milieueducatie voor het Gooi
en omstreken

Het centrum NME is voornemens jongeren in
het Gooi voorlichting te geven op het gebied
van natuur en milieu. De heer J. Harder neemt
deel namens de betreffende vrijwilligersorgani
saties. Een van onze bestuursleden is contact
persoon namens onze vereniging. Het centrum
geeft een goed uitgevoerd informatiebulletin
uit.De heer Harder hebben wij gevraagd ter ver
duidelijking van de plannen voor dit tijdschrift
een artikel te schrijven.

Goois Natuurreservaat

Bestuursleden waren aanwezig bij diverse acti
viteiten van het GNR, zoals de start van het
bosbegrazingsproject Hilversum-Zuid, waar
Schotse Hooglanders zijn uitgezet ter bestrij
ding van onder andere de vogelkers. Verder
waren wij aanwezig bij de opening van het
nieuwe kantoor van de rentmeester in de nabij
heid van zanderij Crailo. Bovendien was de
heer Kamies met onze stand aanwezig op de
Open Dag, die overigens zeer geslaagd mag
heten.

Informatieavond in Blaricum

Begin november hebben wij een avond belegd
voor onze leden uil Blaricum, waar uiteraard
verdere belangstellenden welkom zijn. Ook van
deze avond zullen wij u een verslag doen in dit
tijdschrift.

G. Hamminga-van der Vegte
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Activiteiten van de Stichting Tussen Vecht
en Eem

Excursie
Ook in 1995 wordt een TVE excursie gehou
den. Evenals vorige j aren staat het bezoek aan
een dames-stift centraal.
Ditmaal gaan wij richting Limburg en bezoe
ken wij de voormalige abdijkerk van Susteren.
Een kerk met een eerbiedwaardige geschiede
nis; in het begin van de 8e eeuw zou het oor
spronkelijk Benedictijner klooster Susteren
door Pippijn van Herstal en zijn vrouw
Plectrudis aan Willibrord geschonken zijn.
Ter voorbereiding op deze vierde ’stiftreis’
houdt prof.dr P. Leupen op maandag 20 febru

ari 1995 een lezing in ’De Boerderij’,
Hellingstraat 9 te Huizen, aanvang 20.00 uur.
Inschrijven voor de excursie is dan mogelijk;
Men kan zich vanaf die datum ook per giro aan
melden bij mevrouw T. Kruijmer-Vos,
Botterstraat 7c, 1271 XL Huizen, postgironr.
2423490 onder vermelding ’Excursie TVE’. De
volgorde van aanmelding is bepalend voor de
deelname. De kosten bedragen ƒ 55,- p.p., uit
sluitend voor leden van TVE; één introducé is
toegestaan.
Voor nadere inlichtingen: mevrouw
T. Kruijmer-Vos, tel. 02152-51712.
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Susteren, de kerk van het noorden gezien.
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Goois Museum

'Rond de kerstkribbe’
historische kerststallen uit een particuliere
collectie

zaterdag 10 december 1994 tot en met zondag 8
januari 1995
Verhoogde toegangsprijzen: ƒ 5,- p.p.; kinderen
ƒ 2,00.
Donateurs Goois Museum, houders MJK, Pas
65, CJP vrije toegang.
Op vertoon entreebewijs krijgt de bezoeker een
gratis kopje koffie in Restaurant La Place bij
Vroom & Dreesmann in Hilversum.

Het Goois Museum sluit 1994 af met een kerst-
tentoonstelling, samengesteld uit de bijzondere
collectie historische kerststallen van de
Amsterdamse verzamelaar Clemens
Merkelbach van Enkhuizen.
De belevingen van het kerstverhaal in de 19e en
20e eeuw worden zichtbaar in de kerstgroepen
uit verschillende landen: Nederland, Duitsland,
Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Israël,
Zuid-Amerika en Afrika.
De verzameling benadrukt het esthetische ele
ment van de kerstvoorstellingen. Een belangrij
ke voorwaarde waaraan een stal moet voldoen,
volgens de collectioneur, is dat kitsch vermeden
dient te worden en het devote karakter bena
drukt blijft.
Getoond wordt ondermeer een Provengaalse
kerstgroep bestaande uit vele figuurtjes in terra
cotta, een kerstgroep uit Midden-Afrika
gemaakt uit één stuk boomstam en een
Peruaanse voorstelling van beschilderd hout en
papier-maché.

Kerststallen zijn in de 16e eeuw ontstaan en
hadden tot doel op een duidelijke manier de
geboorte, de menswording van God, voor te
stellen. Hoewel het woord ’kribbe’ de oor
spronkelijke benaming was voor de etenstrog
van de dieren, is deze naam al snel gebruikt
voor de hele stal of grot. die er omheen werd
gebouwd. In die tijd ging het gebruik van kerst

stallen over van het kerkgebouw naar de huis
kapel van de rijken en vandaar naar de woon
huizen. Toen Karel III van Bourbon in 1734
koning van Napels werd, zette zich een onge
kende bloei van het fenomeen kerststal in. De
koning had net als zijn vader, Philips de Vijfde
van Spanje, een grote belangstelling voor kerst
voorstellingen en gaf kunstenaars opdrachten.
Zo zijn de wereldberoemde Napolitaanse
barokke kerststallen ontstaan. Vanuit Napels
heeft de kerststal zich over Europa verspreid.
Missionarissen verspreidden het gebruik van de
kerststal over de gehele wereld. Het opbouwen
van de stal speelt ook nu nog een bijzondere rol
in de jaarlijkse voorbereidingen voor het
Kerstfeest in Italië, Tirol en de Franse
Provence.

Tijdens de expositie 'Rond de kerstkribbe'
organiseert het museum onder andere kerstto-
verlantaarnvoorstellingen.
Nadere informatie: O. Reydon, pr/educatie
Goois Museum (maandag en vrijdag)

Het Goois Museum,
Kerkbrink 6. 1211 BX Hilversum.
Open: dinsdag t/m zondag van 12.30-16.30 uur.
Beide Kerstdagen 's middags geopend, I janu
ari gesloten
Tel. 035 - 292826. Fax. 035-292515.

Maria staande naast
wikkelkindje,
Napolitaans
liï eeuw.
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Uit de tijdschriften

* 0 1

v .'¥ ■ ■ *

vergevorderd stadium. Hopelijk kan de oprich
ting op de Open Dag gevierd worden.
Dat is gelukt en er is ook meteen een
Contactblad voor leden en belangstellenden
gekomen. De nu begonnen achtste jaargang
toont dat de oprichting een succes is geworden.

In de Gloriosa, 1 le jrg., no. 3, augustus
1994.

Een werkgroep is bezig, met behulp van vele
anderen, de toekomstige behuizing, Kerklaan
89 in Kortenhoef, te verbouwen. Er moet van
alles aan het gebouw hersteld en verbeterd wor
den, maar men hoopt binnen afzienbare tijd een
eigen thuis te hebben; iets van onschatbare
waarde voor een historische kring!
In dit nummer onder meer een artikel over de
geschiedenis van het nu aan
Natuurmonumenten toebehorende landgoed
Boekesteyn.

M.W.J.

Bovenlicht voormalig huis "De Pauw", Herengracht te
Muiden. Collectie Goois Museum.

Villa Amuda, uitgave van de Historische
Kring Stad Muiden; 7e jrg., no. 4, juni
1994.

Over ’de oorsprong van de Muider zoutketen’
schrijft S.C. van Diest een aardig verhaal, dat
uitvoerig de tijd behandelt voorafgaande aan
het artikel van Bouvy en De Vrankrijker in
TVE no. 2 van 1987. In Muiden schijnt men in
het laatst van de 16e eeuw te zijn begonnen met
het raffineren van zout, lezen we daar, maar al
gauw gaan de auteurs verder in de tijd.
Van Diest vertelt uitvoerig over het allereerste
begin, toen in Muiden kort na elkaar een reeks
kleine zoutketen werd gesticht. Tegen 1625 was
de zuidelijke Herengracht volgebouwd met
keten, zodat dat stukje gracht de officiële naam
Keeteind kreeg. Maar toen ook elders in Europa
het zout zieden en raffineren in zwang kwam,
ging de industrie kwijnen. In de tweede helft
van de 18e eeuw overleefden in Muiden nog
maar drie zoutketen. Hoe het met één er van,
’de Pauw’, verging, behandelt de auteur een
volgende keer.
Dat er verder in dit nummer veel
verteld wordt over schepen, slui
zen, bruggen en bruggelden hoeft
voor een stad als Muiden niet te
verbazen. Over de vroege historie
en het ontstaan van de eerste brug
over de Vecht in Muiden wordt de
lezer meer informatie beloofd
zodra die boven water komt.

Villa Amuda, uitgave van de
Historische Kring Stad
Muiden; 8e jrg., no. 1, septem
ber 1994.

De burgemeester van Muiden
schreef in Tussen Vecht en Eem, in
het voorwoord ter gelegenheid van
de Open Dag op 23 mei 1987 de plannen tot
oprichting van een historische kring zijn in een
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Literatuur

Boekbespreking

Nering en vermaak. De opgraving van een
14e eeuwse markt in Amersfoort.
Monique Krauwer en Francien Snieder (red.)
Prijs ƒ 49.95.
180 pag., genaaid gebrocheerd, illustraties in
kleur en zwart-wit
Uitgegeven door Matrijs, 1994.
ISBN 90.5345.053 X

Het boek geeft een uitvoerig beeld van de
opgraving op de Hof en de vondsten die daar
zijn gedaan. In inleidende hoofdstukken plaat
sen de auteurs de vondst van de markt in een
historisch kader en laten zij zien hoe het er op
de middeleeuwse markt van Amersfoort moet
zijn toegegaan. Het tweede deel van het boek
toont een groot aantal vondsten, variërend van
simpele dierenbotten tot schoenen en beurzen
van leer.
De gelijknamige tentoonstelling in Museum
Flehite toont een nagebouwde middeleeuwse
markt en duurt van 3 december tot en met 19
februari.
Museum Flehite, Westsingel 50, 381 1 BL
Amersfoort, tel. 033-619987. Geopend di-vr
10-17 uur, za-zo 14-17 uur, ma gesloten.

Themanummer Noordhollands
Landschap 21 (3), september 1994.
Prijs ƒ 8,- (inch portokosten) te bestellen door
overmaking op postbanknummer 299215 t.n.v.
het Noordhollands Landschap te Castricum
o.v.v. 'IJsselmeerkust'.

Als het aan de plannenmakers ligt, gaat er in de
toekomst heel wat veranderen langs de
Noordhollandse IJsselmeerkust. Aan de ene
kant leven er ideeën om met hulp van natuur
ontwikkeling tot een meer geleidelijke over-
gang van dijk naar dieper IJsselmeerwater te

komen. Daar tegenover staan onder andere
plannen voor grootschalige woningbouw in het
IJmeer en een buitendijkse bouwlokatie bij
Enkhuizen. In het artikel ’Dollartekens bedrei
gen de IJsselmeerkust’ wordt haarfijn uit de
doeken gedaan wat ons allemaal nog te wachten
staat. De gevolgen hiervan voor flora, fauna en
landschap laten zich niet moeilijk raden. Dit
dubbeldikke themanummer over de
IJsselmeerkust beschrijft ook de geschiedenis
van dorpen en steden en besteedt aandacht aan
het woelige verleden van de dijk. Verder krij
gen onderwerpen als recreatie en het Usselmeer
als literaire inspiratiebron aandacht.

D.A.J.

Gids voor historisch onderzoek in Noord-
Holland.
samenstelling K.W.J.M. Bossaers
Prijs ƒ 20,-.
Uitgegeven door Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland. Haarlem.
ISBN 90.802023-1-2

Als eerste publikatie van de Stichting
Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland
werd deze gids op 7 oktober jl. gepresenteerd
aan alle historische instellingen en organisaties
in Noord-Holland. De gids bestaat uit twee
onderdelen. Het geeft een handleiding voor het
verrichten van lokaal-historisch onderzoek en
het geeft een overzicht van voor dat onderzoek
beschikbaar bronnenmateriaal. De handleiding
is precies dat wat het behoort te zijn. Op helde
re wijze wordt beschreven hoe een historisch
onderzoek aan te pakken. Welke stappen
behelst een onderzoek, hoe bereidt men zich
voor, hoe kunnen de gegevens systematisch
worden gevonden, zijn vragen die hier beant
woord worden. Voor het antwoord op de laatste
vraag wordt bijvoorbeeld onder meer ingegaan
op de organisatie van het archiefwezen in
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Nederland. Dan wordt kort beschreven hoe men
archieven kan opsporen en wat het belang is
van archiefinventarissen. Enkele belangrijke
archieven worden inhoudelijk toegelicht. Als
afsluiting van de handleiding dient een hoofd-
stuk met adviezen over het publiceren van de
onderzoeksresultaten.
Het tweede belangrijke bestanddeel van deze
gids vormt het overzicht van de bronnen over
de verschillende plaatsen die bij het Algemeen
rijksarchief, het Rijksarchief in Noord-Holland
en de verschillende streek- en gemeentearchie
ven in de provincie beschikbaar zijn. Dit over
zicht gaat verder dan de in de j aren tachtig ver
schenen archievengidsen. Juist bestanddelen
van archieven worden hier opgesomd.
Belastingkohieren, gemeenterekeningen, hin
derwetvergunningen. notulenseries zijn maar
enkele van de hier genoemde bronnen. Omdat
deze in de archievengidsen onder de noemer
van ’bestuursarchief’ vielen en dus niet apart
werden genoemd, kan men hier zeker spreken
van het voorzien in een hiaat. De gids is voor
zien van een plaatsnamenregister. De gids is
een must voor alle historische kringen en voor
eenieder die zich op enigszins serieuze wijze
met het lokaal-historisch onderzoek wil bezig
houden.

C.M.A.

Onderzoek in protestantse kerkelijke
archieven in Nederland: handleiding,
tevens beknopte gegevens over de geschie
denis van de kerkelijke instellingen, over
het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk
archiefbeheer.

J.G.J. Booma
Prijs ƒ 49,95 (voor leden CBG ƒ 40.95).
Uitgegeven door Centraal Bureau voor
Genealogie (CB-reeks: nr. 13), 's-Gravenhage.
ISBN 90.70324-71-7

Hoewel gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor Genealogie is dit boek zeker ook voor
anders historisch geïnteresseerden van belang.
De protestantse archieven vormen voor de loka
le historie naast de archieven van het dorps- of
stadsbestuur een belangrijke bron. Denkt men
slechts aan de grote onderlinge betrokkenheid
van deze beide besturen in vroegere eeuwen.

dan zal dat duidelijk zijn. Grondig is de publi-
katie zeker. De institutionele geschiedenis van
zowel de plaatselijke als regionale en landelijke
besturen wordt beschreven met daaraan gekop
peld een beschrijving van hoe deze geschiede
nis in de archieven is terug te vinden. Met
behulp van dit boek kan men vragen beant
woorden als: wat waren de taken van de kerke-
raad, hoe functioneerde de diakonie en hoe ging
de benoeming van predikanten in zijn werk.
Maar ook: hoe kom ik aan financiële gegevens
met betrekking tot de armenzorg en waar kan ik
de bouwgeschiedenis van een kerk achterhalen.
Dit zijn slechts voorbeelden. Als eerste wordt
de Nederlands Hervormde Kerk beschreven,
vervolgens komen dan de andere protestantse
kerkgenootschappen aan de orde. Een laatste
belangrijk onderdeel vormt het hoofdstuk met
speciale onderwerpen. Hierin wordt bijvoor
beeld beschreven hoe de doop-, trouw- en
begraafregistratie was geregeld in de verschil
lende gewesten/provincies. Daarnaast worden
nog enkele belangrijke soorten archiefbeschei
den als kerkeraadsnotulen en -rekeningen
behandeld. De grote verdienste van het boek is
dat voor de onderzoeker altijd het verband met
de archieven kan worden gelegd en zo dus ook
het eigen onderzoek handen en voeten gegeven
kan worden. Slechts op het punt van de typo
grafie kan als kritiek worden gegeven dat de
hoofdstukindelingen niet altijd helder naar
voren komen. Het boek is voorzien van een uit
gebreid register op plaats- en persoonsnamen
en trefwoorden.

C.M.A.

Archievengids van de Tweede
Wereldoorlog; Nederland en Nederlands-
Indië.

samenstelling Erik Somers en Mark Pier
Prijs ƒ 49,-.
Uitgegeven door RIOD. Zutphen. 1994.
ISBN 90.6011.916.9

Geen periode in de Nederlandse geschiedenis
trekt de laatste jaren zoveel de aandacht als de
Tweede Wereldoorlog. Ook in het komende
jaar zal in het kader van de herdenking van
50 jaar bevrijding zeker veel onderzoek naar
deze periode worden gedaan. De archievengids
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die het RIOD nu heeft uitgegeven, kan daarbij
een belangrijk hulpmiddel zijn. -Zeker onder
zoekers met lokaal-historische belangstelling
lopen immers doorlopend tegen het probleem
op dat er weliswaar lokale bestuursarchieven
zijn waarin onderzoek gedaan kan worden,
maar dat de verblijfplaats van archieven van
bijvoorbeeld de Duitse bezettingsmacht vaak
niet bekend is. Deze gids bevat geen opsom
ming van alle lokaal aanwezige archieven en
collecties die slechts op een plaats betrekking
hebben. Alleen die lokale archieven die een
meer algemeen karakter hebben, zijn inLdcze
gids opgenomen. Dit houdt geen waardeoordeel
in over de informatie in bijvoorbeeld de secre

tarie- en politiearchieven die bij de lokale en
streekarchieven raadpleegbaar zijn. Ze vallen
echter buiten de opzet van deze gids. Naast
enkele speciale collecties worden voornamelijk
archieven en archivalia genoemd. Voor het
Gooi en de Vechtstreek bevinden deze zich
onder meer bij het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie, bij de Rijksarchieven in
Noord-Holland en Utrecht en het Algemeen
Rijksarchief in Den Haag. De gids is voorzien
van registers op archiefdienst, topografische
namen en trefwoorden, en op persoonsnamen.

C.M.A.

Publikaties van het Streekarchief voor het
Gooi en de Vechtstreek

Dorpsrekeningen als bron voor historisch
onderzoek

Archiefpublikaties kunnen om verschillende
redenen het licht zien. Enerzijds kan door publi-
katie een belangrijk, maar slecht toegankelijk
archiefstuk voor een groot publiek toegankelijk
worden gemaakt, anderzijds kan een archiefpu-
blikatie voorzien van commentaar duidelijk
maken hoe een bepaald type bron voor histo
risch onderzoek kan worden benut. Het
Streekarchief heeft in 1986 (t.g.v. de officiële
opening) als eerste publikatie de Banscheydinge
tussen die van Hilversum en Larecarspel van
2 januari 1428 uitgegeven. Dit betrof een char
ter dat gezien de materiële staat en het hand
schrift voor de onderzoeker niet toegankelijk
was. De publikatie met toelichting van de hand
van A.C.J. de Vrankrijker loste dit op. Nu heeft
het Streekarchief een tweede archiefpublikatie
het licht doen zien met als doel het historisch
onderzoek op basis van oudere bronnen te sti

muleren. Opvallend in de publikaties van recen
te datum over de geschiedenis van het Gooi en
de Vechtstreek (en de afzonderlijke plaatsen in
deze streek) is dat slechts een klein deel daar
van een periode ouder dan de 19e eeuw betreft.
Afgezien van de persoonlijke belangstelling
van onderzoekers heeft dit te maken met onbe
kendheid met oudere archiefbronnen en een
zekere schroom om de archieven voor histo
risch onderzoek te benutten. Zeker niet-profes-
sionele historici (leden van historische kringen
bijvoorbeeld) kunnen daardoor een schat aan
gegevens over hun eigen plaats onbenut laten.
Eén van de meest compleet aanwezige bronnen
in gemeentearchieven zijn de rekeningen van
inkomsten en uitgaven van het plaatselijk
bestuur. Hoe deze te gebruiken zijn als bron
voor historisch onderzoek naar het reilen en
zeilen van een plaats wordt in de vorm van een
voorbeeld uit de doeken gedaan in een nieuwe
bronpublikatie van het Streekarchief. Deze,
getiteld De dorpsrekening van Hilversum
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1 februari 1794 - 31 januari 1795 zal verschij
nen in december van dit jaar. De inhoud van
deze publikatie bevat de volgende bestandde
len: de volledige tekst van de rekening met alle
daarin opgenomen posten, een algemene
beschrijving van de totstandkoming van de
rekening en vervolgens per post een toelichting.
Verder worden alle bronnen die bij het onder
zoek naar de posten werden gebruikt in een uit
gebreid notenapparaat opgesomd. Hoewel werd
gekozen voor een Hilversumse rekening kan
deze publikatie dienen als voorbeeld voor het
werken met rekeningen uit ook andere plaatsen.
Deze archiefpublikatie nr. 2 is verkrijgbaar
voor ƒ 10,- (excl. verzendkosten) bij het
Streekarchief. Een exemplaar is daar in te zien
op de studiezaal.

Archievenoverzicht gereed

Sinds de oprichting van het Streekarchief zijn
tal van archieven in eigendom en in bewaring
verkregen. Eerst waren er natuurlijk de archie
ven van acht gemeentebesturen: Ankeveen (nu
’s-Graveland), Blaricum, ’s-Graveland,
Hilversum, Kortenhoef (nu ’s-Graveland),
Laren, Loosdrecht en Nederhorst den Berg. Al
spoedig werden de bij die plaatsen behorende
archieven van de voormalige gerechten en nota
rissen in bewaring verkregen van het
Rijksarchief in Noord-Holland. De archieven
van de oude polderbesturen binnen het werkge
bied werden door het Hoogheemraadschap
Amstel en Vecht in bewaring gegeven. Maar
ook particulieren droegen hun archieven over:
de hervormde kerkbesturen, verenigingen en
stichtingen op velerlei gebied (zoals Tussen
Vecht en Eem en de Vereniging Vrienden van
het Gooi), personen en families en enkele
bedrijven. In tien jaar tijd zijn zo’n 200 archie
ven en collecties in het depot van het
Streekarchief terecht gekomen. Nu is een over
zicht van deze archieven vervaardigd ten
behoeve van (potentiële) onderzoekers.
Geordend naar plaats en daarbinnen op rubriek
worden alle archieven en verzamelingen opge
somd, voorzien van een datering en zo nodig
van opmerkingen over de toegankelijkheid.
Door de rubrieksindeling is het ook mogelijk
een overzicht te krijgen van gelijksoortige
archieven.
Het archievenoverzicht is verkrijgbaar voor

ƒ 5,- (excl. verzendkosten) bij het
Streekarchief. Een exemplaar is daar in te zien
op de studiezaal.

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
Oude Enghweg 23, Postbus 9900, 1201 GM
Hilversum
Telefoon: 035-292646.
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Actualiteiten

Singer Museum

Het Singer Museum heropent met de grote win-
tertentoonstelling ’Expressionisme in
Nederland 1910- 1930’ (17 november t/m
19 februari 1995).
In het gerenoveerde museum worden ruim
120 schilderijen, grafische werken en beelden
van Nederlandse expressionisten en buitenland
se kunstenaars getoond.

Vele facetten

Het expressionisme was in Nederland een artis
tieke stroming die op zeer diverse wijzen tot
uiting kwam. Op verschillende plaatsen in ons
land gaven individuele kunstenaars of groepe
ringen, zoals de Bergense School en De Ploeg
een eigen invulling aan deze fascinerende stijl.

Nederlands expressionisme
In het verleden is wel beweerd dat het expres
sionisme een 'on-Hollands' fenomeen was: de
nuchtere kijk van de Nederlanders zou een
beleving van het ware expressionistische
levensgevoel in de weg staan. De vele expres
sionistische werken die tussen 1910 en 1930 in
ons land ontstonden, bewijzen echter het tegen
deel. Kruyder is onder andere een goed voor
beeld van een schilder die een geheel eigen stijl
vond.
Schilders als Van Dongen, Gestel, Ch. Toorop,
Chabot, Sluijters en Van Heemskerck. toonden
zich al ruim voor de Eerste Wereldoorlog ont
vankelijk voor de met name in Frankrijk en
Duitsland gangbare opvattingen van het expres
sionisme. De kunstenaars verbeeldden hun
innerlijke visie in felle kleuren of juist in aarde-
tinten, monumentale vormen en duidelijke con
touren.

Het expressionisme in kaart gebracht

Recente tentoonstellingen over onder meer een

groep als De Ploeg en over individuele kunste
naars als Gestel en Le Fauconnier brachten het
Nederlands expressionisme al enigszins voor
het voetlicht. De belangstelling voor deze
kunststroming is groot. Het Singer Museum
brengt nu voor het eerst de verschillende facet
ten samen in een tentoonstelling, zodat een
meer compleet beeld gepresenteerd wordt,
waarbij getracht wordt de samenhang te verdui
delijken.
Bekende en minder bekende vertegenwoordi
gers van het internationale en Nederlandse
expressionisme komen aan bod. Samen geven
zij een goede indruk van deze stijl en de wijze
waarop de kunstenaars elkaar beïnvloedden.

Publikatie

Dankzij intensief onderzoek van kunsthistori
cus Piet Boyens komt bij de tentoonstelling een
uitgebreide publikatie uit, waarin de
Nederlandse expressionisten voor het eerst wor
den samengebracht.

Voor meer informatie: drs Karin Verboeket,
Singer Museum, tel. 02153-15656.

Stichting Stichtse Geschiedenis

Bronnen voor huizenonderzoek

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de geschie
denis van hun eigen huis. Hoe oud is het eigen
lijk, wie hebben er voor mij gewoond, wat is er
in de loop van de jaren mee gebeurd? Dit zijn
vragen die zij zich stelden. In de cursus
‘Bronnen voor huizenonderzoek’ wordt inge
gaan op de onderzoeksmethoden, die leiden tot
antwoorden op deze vragen. Diverse bronnen,
zoals notariële akten, belastingregisters en
bevolkingsregisters, worden behandeld en
doorgewerkt. De cursisten voeren enkele
opdrachten uit. Gastsprekers gaan in op enkele
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specifieke onderwerpen. Het is aanbevelens
waardig als u enige ervaring heeft met het wer
ken met historisch materiaal.
De cursus wordt gegeven in het
Gemeentearchief van Utrecht. Dat betekent dat
er vooral met bronnen uit de stad Utrecht wordt
gewerkt. Aan de hand van die bronnen wordt u
geleerd hoe u een dergelijk onderzoek uitvoert:
u kunt het dus later altijd in uw eigen gemeente
toepassen.
De cursus bestaat uit 5 lessen en begint op
maandagavond 9 januari. Plaats:
Gemeentearchief Utrecht, Alexander
Numankade 199 te Utrecht. Tijd: 19.30-
21.30 uur. Kosten: ƒ 85.-.
U kunt zich opgeven bij de Stichting Stichtse
Geschiedenis. Mariaplaats 23, 3511 LK
Utrecht, tel. 030-343880.

Schrijven van een historisch artikel

Voor mensen die in lokale en regionale histori
sche tijdschriften publiceren of dat graag willen
doen, vindt in de periode januari-maart 1995
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 onderzoeksmateri
aal bewerkt tot een artikel voor een historisch
tijdschrift en tijdens dit proces aanwijzingen
krijgt over structuur, stijl, spelling, zins- en ali-
neaopbouw, duidelijkheid en begrijpelijkheid.
De cursus start op maandag 9 januari 1995.
Plaats: Mariaplaats 23 te Utrecht. Tijd: 20.00-
22.00 uur. Het cursusgeld bedraagt ƒ 140,-.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact
opnemen met: Stichting Stichtse Geschiedenis,
Mariaplaats 23. 3511 LK Utrecht, tel. 030-
343880.

Historische Kring ’Baerne’

Programma 1994/1995

Donderdag 24 jan. ’95: Dia’s Oud-Baarn door
de heer C. v.d. Steeg uit Baarn.
Donderdag 9febr. '95: Dia’s Oud-Baarn door
de heer C. v.d. Steeg uit Baarn (herhaling).
Donderdag 23 febr. ’95: Dialezing door de heer
C.L. Verkerk uit Amsterdam ’Tollen in de
Middeleeuwen’ (Holland, Zeeland en Utrecht).

Donderdagmiddag 2 maart ’95: Dia’s Oud-
Baarn door de heer C. v.d. Steeg uit Baarn
(herhaling, deze middag is speciaal voor 55+).
Donderdag 16 maart ’95: Algemene ledenver
gadering.
Donderdag 27 april '95: Dialezing door de
heerC.G. Scheltema uit Naarden 'De
Hollandse Waterlinie’.
Alle lezingen vinden plaats in cultureel cen
trum ’De Speeldoos’ Rembrandtlaan 25,
Baarn. Aanvang 20.00 uur. Aanvang donder
dagmiddag 14.30 uur.

Comenius Museum

Moraviae Nova
Comenius en de 17e eeuwse cartografie 29
januari-30 april 1995
Het Comenius Museum in Naarden heeft zich
ten doel gesteld om een breed publiek kennis
te laten maken met het gedachtengoed van de
Tsjechische geleerde Jan Amos Comenius
(1592-1670). Geheel in de traditie van de
renaissance hield deze 'homo universalis’ zich
bezig met een uiteenlopend spectrum van
onderwerpen, waaronder theologie, filosofie,
pedagogiek en politiek.
Veelzijdig als hij was, hield Comenius zich
ook bezig met de natuurwetenschappen; met
zijn kaart van Moravië leverde hij een belang
rijke bijdrage aan de cartografie van zijn
vaderland. Deze kaart, voor het eerst uitgege
ven in 1624, is bijzonder door zijn fraaie uit
voering en de grote hoeveelheid gegevens die
er door Comenius in zijn verwerkt. Zo is het
waternetwerk - immers de belangrijkste trans-
portader - uitgebreid weergegeven, net als de
mijnwerken en de wijngaarden; bevolkings
centra zijn opgesplitst en onderverdeeld naar
grootte. De kaart is 150 jaar lang herdrukt en
in vele belangrijke atlassen van zijn tijd opge
nomen.
De meeste daarvan werden in Amsterdam ver
vaardigd. Zo belandde de kaart ook in de
beroemde Atlas van Blaeu, waarin hij werd
opgenomen in 1629. Blaeu was een buurman
en concurrent van N.J. Visscher-Piscator, de
oorspronkelijke uitgever van de kaart.
De ’Moraviae Nova’ kwam tot stand in een
voor de cartografie uitermate belangrijke
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periode en is een mooi voorbeeld van de
stroomversnelling in de ontwikkeling van de
cartografie in die dagen. Tevens illustreert de
levensloop van de kaart als geen ander hoe het
kaarten destijds in het Mekka van de kaarten
makers, Amsterdam, verging. Alle belangrijke
uitgevers en graveurs, zoals Abraham Goos,
Jodok Hondius, Hendrik Hondius en Johannes
Janssonius maakten hun eigen versie, compleet
met begeleidende teksten over het land van de
’Markomannen’, waarde wijn ’enigszins slap
is'.
Op de tentoonstelling, waar de nodige pronk
stukken van de ’Moraviae Nova’ te zien zullen
zijn, wordt kort ingegaan op alle aspecten die
met de kaart en zijn tijd te maken hebben: de
techniek, de ontstaansgeschiedenis en de uitga-
vegeschiedenis in Amsterdam met zijn vele
reproducties. De stand van de techniek van het
kaarten maken rond 1600 wordt in een aparte
ruimte getoond, aan de hand van kaartenmateri-
aal van de Gooi- en Vechtstreek en oude carto
grafische instrumenten.

Gomenius Museum,
Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden
Open tot pasen: dinsdag t/m zondag van 12.00-
17.00 uur.
Vanaf pasen: dinsdag t/m zaterdag 10.00-1 7.00
uur, zon- en feestdagen 12.00-17,00 uur.
Meer informatie: Mark van Hatten, tel. 02159-
43045.

Oprichting Stichting Omgevingseducatie
Gooi, Vecht- en Eemstreek

Uniek voor Nederland

Recentelijk heeft in Hilversum de oprichting
plaatsgevonden van de Stichting
Omgevingseducatie Gooi. Vecht- en
Eemstreek. De Stichting gaat zorgdragen voor
een gecoördineerd aanbod van nieuw lesmateri
aal over omgevingseducatie ten behoeve van de
basisvorming in het voortgezet onderwijs en
meent daarmee een unieke opzet te presenteren.
Het aanbod zal bestaan uit nieuw lesmateriaal
voor in de school, dat afgestemd wordt op
materiaal dat door de diverse cultureel-maat-
schappelijke instellingen in de regio in het
kader van de omgevingseducatie ontwikkeld

zal worden. De coördinatie van de werkzaam
heden voor de Stichting gebeurt door Alice
Geijsel.
Het ligt in de bedoeling, dat het regionaal
voortgezet onderwijs vanaf september 1995
over nieuw lesmateriaal kan beschikken,
betreffende omgevingsonderwijs in het kader
van de basisvorming.
In overleg met het onderwijs is dit eerste jaar
gekozen voor drie onderwerpen:
1. de structuur van het landschap en de pre

historie;
2. het ontstaan van steden en dorpen in de

regio;
3. de verdedigingswerken.

In de Stichting zijn vertegenwoordigd: de
Stichting Gooise Musea, de Stichting Tussen
Vecht en Eetri, het Goois Natuurreservaat,
Monumentenzorg Hilversum, dc
Streekarchieven en Kasteel Groeneveld. Het
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum te
Hoevelaken en het Katholiek Pedagogisch
Centrum te ’s Hertogenbosch zijn vertegen
woordigd ter ondersteuning. Uitgeverij
Verloren uit Hilversum, gespecialiseerd in his
torische publikaties is de uilgever van het les
materiaal.
Subsidie-aanvragen ten behoeve van de
Stichting worden op dit moment behandeld. De
Mondriaan Stichting heeft de aangevraagde
subsidie reeds toegezegd. De Stichting
Omgevingseducatie zal voor financiële onder
steuning zich in de komende tijd beraden op
structurele subsidiënten en mogelijke spon
soren.
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd
door: mevrouw M.J. Arkesteijn-van Willigen,
voorzitter (ex-wethouder onderwijs, cultuur,
recreatie te Naarden): prof.dr P.H.D. Leupen.
vice-voorzitter (hoogleraar geschiedenis mid
deleeuwen. bestuurslid Stichting Tussen Vecht
en Ecm); ir J.W.G. Pfeiffer, secretaris/penning-
meester (voorzitter Vrienden van het Gooi); de
heer C.J. van Hattem, bestuurslid (onderwijs
kundige Christelijk Pedagogisch Centrum); de
heer F.M. Bekkers, bestuurslid (secretaris
Stichting Gooise Musea); mevrouw
B.A.M. Fijen, bestuurslid (regionaal museum
consulent); de heer G.N.R. Wolf. bestuurslid
(wethouder Hilversum, secretaris Stichting
Goois Natuurreservaat) en de heer
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P.J.J.M. Timmer, bestuurslid (bestuurslid
Stichting Tussen Vecht en Eem).

De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht
en Eemstreek meent een bijdrage te leveren aan
de basisvorming door het uitgeven van nieuw
lesmateriaal over omgevingseducatie, dat voor
de scholen financieel aantrekkelijk is. Voor de
leerlingen biedt het materiaal inhoudelijke kwa
liteit en een inspirerende vormgeving.

A C H T ER G R O N D IN FO R M A TIE

De basisvorming

In augustus 1993 is de wet op de basisvorming
voor het voortgezet onderwijs ingegaan. Voor
alle vakken zijn de zogenaamde kerndoelen
geformuleerd. Deze kerndoelen geven een
beschrijving van de kwaliteiten van leerlingen
op het gebied van kennis, inzicht en vaardighe
den.
Een van de centrale uitgangspunten van de
basisvorming is, dat de leerling beter wordt toe
gerust om in een steeds ingewikkelder worden
de samenleving in verschillende levenssituaties
vanuit verschillende rollen verantwoorde
beslissingen te nemen. Om die reden moet het
onderwijs ’vermaatschappelijken’: kort gezegd
beter aansluiten bij de realiteit buiten de school
muren.
Omgevingsonderwijs is erop gericht voorwaar
den te scheppen voor het ontwikkelen van ken
nis, inzicht, vaardigheden en houdingen, die
noodzakelijk zijn om verantwoordelijkheid te
kunnen dragen en die medebepalend kunnen
zijn bij de ontwikkeling van de eigen leefomge
ving. In de kerndoelen van veel vakken:
geschiedenis, aardrijkskunde, economie en bio
logie wordt de eigen leefomgeving genoemd.
Omgevingsonderwijs sluit via deze kerndoelen
nauw aan op de uitgangspunten van de basis
vorming.

Lesmateriaal in de school

Voor de drie genoemde onderwerpen wordt les
materiaal ontwikkeld: een docentenhandleiding
en een leerlingenwerkboekje. Het is de bedoe
ling, dat de scholen met het materiaal kunnen
werken aan het begin van het nieuwe schooljaar
september 1995. Rond deze onderwerpen zijn

werk-/redactiegroepen gevormd, waaraan een
auteur, de coördinator, de uitgever èn docenten
deelnemen. Docenten dragen suggesties aan,
geven voorbeelden van vergelijkbaar materiaal
uit de praktijk en ’keuren’ geregeld het concept
van de auteur.
De inhoud van de boekjes sluit nauw aan op de
kerndoelen van desbetreffende vakken, maar
zal vooral ook door middel van veel illustraties,
tekeningen, creatieve en verrassende opdrach
ten voor de jongeren een levendige uitstraling
krijgen.
Het boekje dient een lust voor het oog van de
leerling te worden, zodat het aantrekkelijk
wordt om de eigen omgeving te onderzoeken.
Er wordt naar gestreefd de kosten voor het
materiaal zo laag mogelijk te houden door het
zoeken naar sponsoring en subsidiënten.

Materiaal voor buitenschoolse activiteiten

De Gooise bergen elke dag opfietsen, doet
menige scholier zuchten en puffen, maar weet
hij/z.ij ook dat die 'berg ’ reeds in de ijstijd is
ontstaan ?
Welk verhaal steekt er achter de vestingsteden ?
Waar komen de brinken vandaan?
Wat doet het Goois Natuurreservaat nü en
waar zorgden de Erfgooiers vroeger voor?
Zo zijn er talloze zichtbare herinneringen te
vinden in deze ’rijke’ regio en is er menig ver
band te leggen tussen verleden en heden!
De programma’s voorde buitenschoolse activi
teiten zullen worden ontwikkeld door de ver
schillende deelnemende instellingen. Dit mate
riaal èn het lesmateriaal voor in de school slui
ten wederzijds op elkaar aan.
Leerlingen zullen vanuit de basisvormingsge-
dachte, bijvoorbeeld een eigen onderzoek moe
ten kunnen opzetten en uitvoeren: Als de v es
tingsteden in de klas aan de orde komen, dan
kunnen de leerlingen in het Gemeentemuseum
te Weesp. in het Nederlands Vestingmuseum en
in het Muiderslot een onderzoek verrichten. Bij
de Historische Kring te Huizen vinden de leer
lingen materiaal over het ontstaan van Huizen.
De Streekarchieven ontwikkelen methodes en
ideeën om leerlingen zelfstandig de weg binnen
een archief te leren bewandelen.
Vanuit de natuur- en milieueducatie-instellin-
gen in de regio wordt aansluiting bij het lesma
teriaal gezocht.
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De Stichting biedt op deze wijze enerzijds het
regionale onderwijs ondersteuning ten aanzien
van de door hogerhand gestelde eis om aan
omgevingsonderwijs te doen. Anderzijds leert

de scholier op een aantrekkelijke en vanzelf
sprekende manier verantwoordelijkheid te
nemen naar zijn eigen leefomgeving toe.

Varia

Auteurs Fotoverantwoording

C. van Aggelen (geb. 1954). Groepsleraar aan
de Daltonschool De Meent. Bestuurslid van de
Historische Kring Albertus Perk te Hilversum.
Publiceert over uiteenlopende onderwerpen.
Studeerde aardrijkskunde aan de VL/VU te
Amsterdam. Woont in Hilversum.

B.J. van der Kolk (geb. 1926). Studeerde bio
logie in Amsterdam. Was tot 1984 researchme-
dewerker van Philips Duphar te ’s-Graveland.
Doet onderzoek naar de geschiedenis van
Ankeveen. Bestuurslid en redacteur Historische
Kring Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef
'In de Gloriosa’. Woont in Hilversum.

Eemnesser sluis:

Naardermeer:

Monnikenberg:
Vestingwerk:
Bockesteyn:
TVE:
Goois Museum:

Topografische Dienst
H. Nobbe, Eemnes
afb. 5: Bert Bos
Goois Museum
C. van Aggelen
Fotoburo Stevens
Goois Museum
dr E.H. ter Kuile
Stam Studio's

M. Mijnssen-Dutilh (geb. 1946). Gymnasium
A, Studeerde geschiedenis in Leiden (1973) en
heeft het diploma hogere archiefambtenaar
(1975). Archivaris van het waterschap Gelderse
Vallei en Eem. Publiceerde de inventaris van de
papieren van dr H.J. van Mook, ARA
’s Gravenhage (1975). Woont in Amsterdam.

C.G. Scheltema (geb. 1929). Architect te
Naarden. Hoofdbestuurslid van de stichting
Menno van Coehoorn. Voorzitter van de pro
vinciale commissie Noord-Holland van de
Bond Heemschut. Publiceerde over historische
en architectonische onderwerpen. Woont in
Naarden.
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