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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken in al zi jn 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’.
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aanmelden bij J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34, 1273 EA Huizen, 035-5266848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.
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J. Kamies, Geysendorfferstraat 30, 1403 VZ Bussum,
035-6915995

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
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Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 035-6913630.
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drs Maria W.J.L. Boersen, Naarden, 035-6946926
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Informatie Naardermeer-excursies, bestellen extra tijdschriften, adreswijzigingen en opzeggingen,
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Beëindiging samenwerking uitgevers
tijdschrift Tussen Vecht en Eem

Het tijdschrift 'Tussen Vecht en Eem' is van 1970 tot en met 1982 een uitgave
geweest van de Stichting Tussen Vecht en Eem (T.V.E.).
Vanaf 1983 is het tijdschrift uitgegeven door de stichting T.V.E. in samenwerking
met de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Blijkens het voorwoord in het eer
ste nummer van de jaargang 1983 geschiedde dat in dit jaar nog als proef. Vanaf
1984 had de samenwerking tussen de beide uitgevers een permanent karakter.
Gedurende de jaren daarna was het tijdschrift een gezamenlijke uitgave.
Vanaf 1 januari 1996 zal het tijdschrift Tussen Vecht en Eem niet meer vanuit een
samenwerking tussen beide organisaties worden uitgegeven. De uitgave van het
tijdschrift zal vanaf die datum geschieden door de Stichting T.V.E. ten behoeve
van haar donateurs.
De achtergrond hiervan betreft zowel financiële als beleidsoverwegingen. De
Vereniging van Vrienden van het Gooi voelt zich genoodzaakt, ten gevolge van
het verminderen van haar inkomsten, de financiële bijdrage aan de uitgave van het
tijdschrift aanzienlijk te verminderen. Als gevolg hiervan zou voortzetting van de
uitgave, zoals gebruikelijk - drie normale nummers en één dubbelnummer - niet
meer mogelijk zijn. Om deze reden alsmede de behoefte om onafhankelijk van
anderen de inhoud van het tijdschrift beter te kunnen afstemmen op haar eigen
specifieke werkgebied, is door het bestuur van T.V.E. besloten de samenwerking
met de Vereniging van Vrienden van het Gooi bij de uitgave van het tijdschrift te
beëindigen.
Dit betekent concreet dat vanaf 1 januari 1996 alleen de donateurs van de stich
ting T.V.E. het tijdschrift Tussen Vecht en Eem zullen ontvangen.
De inhoud van dit tijdschrift zal gericht zijn op locale en regionale historie in alle
facetten.
De VVG zal in 1996 met een eigen, nieuw blad verschijnen,

ing J.T. Schaap
Voorzitter Stichting Tussen Vecht en Eem

ir J.W.G. Pfeiffer
Voorzitter Vereniging van Vrienden van het Gooi

TVE 13'jrg. 1995
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Van de redactie

Afscheid Jan Kwantes

In de laatste redactievergadering heeft de heer
J. Kwantes afscheid genomen van de redactie.
Hij had op persoonlijke gronden de wens te
kennen gegeven met het redactiewerk te stop
pen. Door zijn grote kennis van ondermeer de
ruimtelijke ordening en zijn kritische instelling
heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd. De
redactie is hem daar zeer erkentelijk voor.

25 jaar TVE

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
Stichting Tussen Vecht en Eem heeft een aantal
redactieleden en één oud-redactielid een keuze
gemaakt uit eerder verschenen artikelen in het
tijdschrift "Tussen Vecht en Eem", waarvan zij
het de moeite waard vonden die nog eens onder
de aandacht van de lezers te brengen.
Door ruimtegebrek kon slechts een selectie
worden opgenomen.

Beëindiging redactie

Door het besluit van beide besturen om met
ingang van 1 januari 1996 te stoppen met het
gemeenschappelijk uitgeven van het tijdschrift
Tussen Vecht en Eem, heeft de redactie beslo
ten zich per 1 januari op te heffen. De redactie
was samengesteld uit leden afkomstig uit de
historische en "groene" hoek. In de nieuwe situ
atie zullen door de besturen waarschijnlijk twee
nieuwe redacties worden gevormd.

Dr A.C.J. de Vrankrijker
Op 25 oktober ging hij van ons heen, 88 jaren
oud.
Een vriendelijke, zeer toegewijde en grootmoe
dige man, doorbraak-socialist van katholieke
huize, gepromoveerd in 1933 en in Bussum
jarenlang leraar geschiedenis. Maar ook zelf
maakte hij geschiedenis: 180 publikaties staan
op zijn naam!
Voor wat hij voor Tussen Vecht en Eem heeft

betekend, moge worden verwezen naar het
afscheidsartikel van mevrouw Scheltema-
Vriesendorp in het vorige nummer van dit tijd
schrift.

Redactie en bestuur TVE

TVE 13'jrg. 1995
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De eerste jaren van 25 jaar
"Tussen Vecht en EenT j.v.m . om

Er is mij gevraagd om bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan van TVE mijn herinneringen
aan haar oprichting op papier te zetten.
Dr A.C.J. de Vrankrijker was daarvoor de aan
gewezen man, omdat hij de eerste jaren in
zowel de redactie als in het algemeen bestuur
zitting had. Hij was helaas niet in de gelegen
heid dit te doen. (Kort na het schrijven van dit
artikel is de heer De Vrankrijker overleden.
Red.) Daarna werd het aan mij gevraagd, omdat
ik nauw betrokken ben geweest bij de oprich
ting en lid was van het AB. Tevens ben ik een
flinke periode lid van de redactie geweest. Ik
heb op grond van mijn grotendeels bewaarde
agenda’s, verslagen, notulen, jaarverslagen,
bestuursvoorstellen, notities en dergelijke een
selectie gemaakt van wat er in die eerste jaren
gebeurde. Een ander zou misschien andere
aspecten hebben belicht of overgeslagen heb
ben, wat ik belangrijk vond. In de korte periode
dat ik hiervoor de tijd kreeg, heb ik met genoe
gen teruggekeken naar die eerste jaren en deze
’schets’ van de gebeurtenissen geschreven.

Opheffing Vrienden van het Goois
Museum

Omdat ik bezig was met het schrijven van de
geschiedenis van Bussum, wilde ik weten, wat
er in ’het Goois Museum’, toen nog gevestigd
aan de Vaartweg te Hilversum, voor mij te vin
den was. In februari 1969 werd ik lid van de
Vereniging van Vrienden van het Goois
Museum. Niet in de eerste plaats om daarmee
steun te geven aan het museum, maar meer met
het oogmerk om doorlopend toegang te hebben
tot de historische collectie en de bibliotheek.
Op dinsdag 29 april werd er een jaarvergade
ring gehouden. Tot mijn grote verbazing stond
op de agenda het voorstel tot opheffing van de
vereniging. Ik wist niets van de reden daarvan,
maar in de toelichting, die bij de uitnodiging
voor de vergadering zat, werd verteld over
financiële moeilijkheden van het museum en de

geplande overname van de verzameling en ove
rige inventaris door de gemeente Hilversum.
Een positief geluid was, dat daarbij tevens werd
gesproken over het tot stand komen van een
breed opgezette vereniging van allen, wie de
geschiedenis van het Gooi... ter harte gaat. Als
algemeen doel werd gedacht aan het moreel en
daadwerkelijk steunen van organisaties en
instellingen die al werkten op dit gebied en de
coördinatie van activiteiten. Er werd hierbij
gewezen op de werkzaamheden van de
Vrienden van het Gooi ten aanzien van de
natuurbescherming. Tevens werd de
Hilversumse historische kring ’Albertus Perk’
genoemd om de leden, die zich min o f meer
praktisch voor de geschiedenis interesseren een
alternatief te bieden.
Als start werd een eventueel op te richten histo
rische vereniging een bruidsschat toegezegd:
het batig saldo van ruim ƒ 2.500,- van de op te
heffen Vereniging van Vrienden van het Goois
Museum.
Van de discussies op de betreffende vergade
ring weet ik niet veel meer. De opheffing en de

1
TUSSEN VECHT EN EEM

Cenlrale Organisatie van Vrienden van de Historie
van het Gooi en Omstreken

Omslag TVE 1970 - 1977.
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bestemming van het saldo werden in ieder
geval een feit. Tevens werd er een aantal men
sen gezocht voor een commissie, die een nieu
we centrale historische organisatie voor het
Gooi en omstreken zou gaan voorbereiden.
Rondkijkend in de zaal zag de voorzitter, de 82-
jarige P.W. de Lange, tussen de over het alge
meen wat oudere heren en dames twee jonge
mannen zitten: P.P. Bakker uit Blaricum en
J.V.M. Out uit Bussum.
Zij werden met algemeen applaus, uiteraard na
hun eerst verkregen instemming, tot leden van
de nieuwe commissie benoemd. Verder traden
de voorzitter en de heren F. Renou uit
Hilversum en KI. Sierksma uit Muiderberg tot
deze commissie toe.
Bij het aan alle leden toegezonden verslag van
deze vergadering zat meteen een adhesiekaart
gevoegd om zich als lid voor de nieuwe organi
satie te melden. Er kwamen 106 kaarten retour.

Voorbereidend werk

De commissie ging voortvarend van start.
Binnen een maand, op 22 mei, vond ten huize
van Sierksma de eerste bijeenkomst plaats. De
Lange werd voorzitter en Out secretaris.
Besloten werd de commissie met enkele leden
uit te breiden om zoveel mogelijk plaatsen en
groeperingen erbij te betrekken. Tevens werd
een karakteristiek van de situatie van de hand
van de voorzitter besproken. Daarin werd
geconcludeerd, dat de streekgeschiedenis ver
der onderzoek de moeite waard maakte en dat
dit aan een groot publiek kenbaar moest kunnen
worden gemaakt. Hierbij werd al dadelijk aan
een periodiek gedacht.
De tweede bijeenkomst op 8 augustus in
Blaricum was de commissie uitgebreid met
mevrouw G.P. Vos uit Huizen. B.G.J. Elias uit
Bussum (werkzaam bij Uitgeverij Van
Dishoeck te Bussum), B.J. van der Kolk uit
Kortenhoef en S. Pos uit Loosdrecht.
Op tafel lag een Schets van de mogelijkheden
voor een nieuwe organisatie, geschreven door
Sierksma. Deze weer op de organisatie van de
’Fryske Akademy’ en zag voor het Gooi een
zelfde opzet mogelijk. Statuten en huishoude
lijk reglement van deze organisatie had hij goed
bestudeerd. Gemeenten zouden deel moeten
nemen in een stichting en een hoofdbestuur
benoemen. Dit bestuur zou ’werkgroepen’ kun-

Omslag TVE 1977 -  1982.
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nen oprichten, deels bestaande uit de bestaande
verenigingen en groeperingen, deels voor nieu
we nog niet bestreken werkterreinen.
Opmerkelijk is, dat toen al werd bepaald, dat
deelname aan deze werkgroepen niet automa
tisch zou betekenen, dat men donateur van de
stichting moest zijn.
Tijdens de bespreking van deze 'schets' werd
door enkele leden naar voren gebracht, dat
deze opzet veel te hoog gegrepen was: men
zou nooit het niveau van een 'Fryske
Akademy’ bereiken. In ieder geval was het
resultaat van deze discussie, dat de voorzitter,
evenals Sierksma lid (= stiper) van de ’Fryske
Akademy' nadere inlichtingen inwon bij de
’Akademy’ over de wijze van het verkrijgen
van subsidies, het eventueel betalen van perso
neel in dienst van de stichting (!) en de moge
lijkheid het bestuur democratischer van samen
stelling te maken en te kiezen voor een vereni
ging. Dit laatste door de bezorgdheid van een
aantal leden voor coöptatie en eigengereidheid
van het bestuur. Vermoedelijk hierdoor is de-
vreemde vorm van een ’openbare vergadering’
ontstaan bij de jaarlijkse 'Open Dagen'.
Uiteindelijk werd op deze bijeenkomst toch
besloten om de ’stichtingsvorm’ te hanteren.
De heren De Lange en Sierksma zouden een
eerste contact leggen met een notaris. Verder
werd er een lijst opgemaakt van organisaties
die in het hoofdbestuur van de stichting verte
genwoordigd moesten zijn. Naast vele thans

TVE 13'jrg. 1995
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nog deelnemende organisaties werd gedacht
aan onder andere Vereniging Vrienden van
Comenius; de Nederlandse Genealogische
Vereniging, afdeling Gooi en Eemland; De
Poortwachters te Naarden: de N.O.S., afdeling
geschiedenis; de Culturele Raad van Noord-
Holland, sectie: regionale geschiedenis.
Na deze vergadering was er tussentijds druk
overleg tussen Sierksma, De Lange en Out, het
geen vaak op het kantoor van Sierksma (afde
ling Filmzaken van de NOS aan de Emmastraat
te Hilversum) plaats had.
Op 26 september werd de volgende vergadering
gehouden. Er waren veel contacten geweest
met diverse instanties en personen, onder ande
re met dr De Vrankrijker, die bereid was lid van
het algemeen bestuur te worden, met
H. Poolman te Naarden over een vertegenwoor
diger namens de vesting, met Van der Steur van
de Stichting Contactcentrum voor Regionale en
Plaatselijke Geschiedbeoefening in Noord- en
Zuid-Holland. Dit gesprek had Elias gevoerd.
Het streven van deze stichting was het verkrij
gen van een provinciale inspecteur van de
archieven, een provinciaal archeoloog, een pro
vinciale bibliografie en geschiedschrijving van
Noord-Holland. De voorzitter onderschreef dit
streven en vertaalde dit onmiddellijk naar onze
situatie: het streven naar een streekarchivaris,
een bibliografie en een eigen historische perio
diek. Overigens vond hij dat grotere publikaties
in een groter verband zouden moeten ver
schijnen.
Helaas moest nu al het eerste commissie
lid afscheid nemen: mevrouw G.P. Vos
was hier door omstandigheden toe
gedwongen. Er werd besloten, dat er nu
een vergadering met historisch georiën
teerde groeperingen (20 stuks) moest
plaats hebben om die in te lichten over de
plannen. Er werd een vergadering uitge
schreven in het Naarder Stadhuis op
20 november. Op tafel lag een gedegen
stuk van De Lange: Naar een centrale
historische vereniging voor het Gooi en
omstreken. Voorde geïnteresseerde: het
werd later gepubliceerd in TVE, jrg. 7,
pp. 14-19.
Tijdens deze vergadering bleek, dat de
meesten het eens waren met de plannen
van de commissie, maar daarbij de oer-
Hollandse vraag werd gesteld: Wat kost ons

dat? Daarom werd er bij de volgende convoca
tie voor een vervolgvergadering op vrijdag
19 december in het Naarder stadhuis dadelijk
op gewezen, dat het voorlopig niets zou kosten
door de meegekregen bruidsschat van de opge-
heven vereniging van Vrienden van het Goois
Museum.
Er werd een persbericht verspreid, waarin de
voorgenomen oprichting van TVE werd meege
deeld.
De tweede vergadering met de verschillende
groeperingen werd - aldus een nabeschouwing
van de voorzitter - een teleurstelling. Een aantal
organisaties had geen afvaardiging gestuurd.
De wel aanwezige afgevaardigden bleken
bevreesd voor een te grote opgave van zelfstan
digheid van de eigen organisatie. Men wilde
wel een overkoepelende organisatie, maar
alleen in een stichtingsvorm om daarmee de
vinger nadrukkelijk in de pap te kunnen hou
den. Voorzitter De Lange was nogal verbolgen
over de naar voren gebrachte suggestie om in
de eerste publikatie van de nieuwe stichting alle
deelnemende verenigingen op te nemen met
hun doelstellingen, bestuur en adressen. Dit
vond hij maar weinig wervend voor eventuele
donateurs, toch vond dit door de meerderheid
ondersteunde besluit doorgang. Zeer tevreden
was de voorzitter over de aanvaarding van de
doelstellling van de nieuwe stichting en de
daartoe aan te wenden middelen. Die doelstel-

u c h tc h a r ter  S t

Een deel van het dagelijks bestuur en de redactie van TVE
loopt samen met de directeur van de V. V. V. Gooi- en
Vechtstreek in Muiden als voorbereiding op een "Toer-in "
manifestatie (±1978) .  Van links naar rechts M.J.M. Heyne
(secretaris DB), P.M. Vrij landt (?), W.G.M. Cerutti(voorzit-
ter DB), W. Gross (directeur V.V.V.), mxv. E.A.M. Scheltema-
Vriesendorp en J.V.M. Out (leden van de redactie).
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ling luidde: het bevorderen en verspreiden van
de streekgeschiedenis, het behoud van waarde-
volle historische objecten en bevorderen van
samenwerking tussen personen en organisaties
op dit gebied.
Als namen voor de stichting werden voorge
steld: Tussen Vecht en Eem, Ons levend verle
den, De Markt en Erf gooier of mof, ónze
geschiedenis. De meesten waren voor de eerste
naam.
Daarna werd er een nieuw bestuur gekozen:
Elias werd voorzitter, De Lange vice-voorzitter
en Out secretaris. Tevens gingen enige werk
groepen de definitieve tekst van de stichtings
akte en statuten en de eerste publikatie voorbe
reiden.
Opnieuw volgde er een ’informatieronde’ naar
alle historische organisaties. Zij werden over de
ontwikkelingen geïnformeerd en er werd ver
zocht als voorbereiding voor de eerste publika
tie een vragenlijst in te vullen (naam, adres,
aantal leden, activiteiten, eventueel eigen
mededelingenblad, enzovoort).
In maart 1970 kwam de mededeling, dat notaris
Stolp uit Hilversum de ontwerp-statuten gereed
had. Er werd om een schriftelijke reactie ver
zocht, zowel over deze statuten als over de uit
eindelijke bereidheid deel te nemen aan de
stichting.

De oprichting

In april volgde een uitnodiging voor de eerste
vergadering van het toekomstige algemeen
bestuur op 22 april in ’De Vaart’ te Hilversum.
Het bestuur kreeg het fiat van de aanwezigen
om de notariële akte van oprichting te laten
passeren.
Dit geschiedde op 22 mei om 20.00 uur
’s avonds in een openbare zitting in de burger
zaal van het Naarder stadhuis, omdat de oude
Gooise hoofdstad als vestigingsplaats van onze
stichting zou fungeren. Als oprichters traden op
Elias, Out en De Lange. Het eerste in de akte
vermeld bestuur bestond uit 23 personen, verte
genwoordigers uit de aangesloten organisaties
of leden op persoonlijke titel. Officiële getuige
daarbij was onder andere mevrouw
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, later onze
redactiesecretaris (1982-1993). Na deze plech
tigheid werd het woord gevoerd door
prof.dr W. Jappe Alberts, promotor van de

beoefening van streekgeschiedenis en De
Vrankrijker, die de toepassing hiervan in het
Gooi toelichtte.
Een voorlopige redactie, bestaande uit De
Lange, R.W.C. baron Van Boetzelaer, Elias en
De Vrankrijker, had een eerste nummer van het
periodiek voorbereid, dat deze avond gratis
werd verspreid. De naam ervan was dezelfde
als van de stichting: ’Tussen Vecht en Eem’.
Bijdragen waren geleverd door onder andere
O.L. van der Aa, D.P.R.A. Bouvy, de oud-
katholieke pastoor J.N. van Ditmarsch en
A.J. Kölker. Het verscheen in een gevouwen-
folio formaat, in een oplage van 1000 exempla
ren.
Het oprichtingsbestuur trad af en een nieuw
dagelijks bestuur, bestaande uit Elias als voor
zitter, Sierksma als secretaris en L. Steinhauzer
ais penningmeester, trad aan. Dit bestuur kreeg
ais belangrijke opgave: het werven van dona
teurs om een brede basis te krijgen voor de uit
gave van een periodiek. Om ook financieel
gezond te kunnen opereren gingen subsidieaan
vragen naar veie gemeenten alsmede de provin
cies Noord-Holland en Utrecht. De reacties
hierop bleken aanvankelijk - op een enkele uit
zondering na - teleurstellend te zijn.

De beginjaren

Op de eerste vergadering van het algemeen
bestuur op 18 september in het nieuwe gebouw
van de NOS aan de Insultndelaan te Hilversum
werd voorgesteld de redactie uit te breiden,
gedacht werd aan mevrouw G. Marx-Van
Ankum, de heren G. Pikkemaat (Gooi- en
Eemiander), S. Pos en A. Kölker. Voor een
goed contact met het dagelijks bestuur zouden
ook Van der Aa en Sierksma in de redactie
komen. Elias zou ais secretaris optreden.
5en ander belangrijk voorstel werd door Van
Boetzelaer en Sierksma gedaan: het houden van
een ’open dag’ om eenieder bekend te maken
met het werk van TVE en de aangesloten orga
nisaties. Dit was een gouden idee: het zou uit
groeien tot een jaarlijks evenement. Maar hoe
belangrijk voor later ook: deze vergadering
kwam men niet aan de bespreking toe. Zaken
als de nieuwe redactie en het te verschijnen tijd
schrift vergden te lange vergadertijd en het
agendapunt werd verschoven naar een volgende
bijeenkomst.
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Het uitgeven van het blad in een voorlopig nog
kleine oplage was een grote zorg. Er waren op
dat moment zo'n 1000 donateurs aangemeld.
Uiteindelijk werd besloten om het blad in een
gestencilde vorm te laten verschijnen, verzorgd
door Jac. Hey te Bussum. Kostprijs bij
250 exemplaren: ƒ 0,67 per nummer van
24 pagina's.
Op deze vergadering werden er ook verschil
lende werkgroepen ingesteld, onder andere
voor fondsenwerving, publikaties. Een andere
werkgroep - de leden spraken zelf van 'studie
groep' - ging de mogelijkheden onderzoeken
van een Goois documentatiecentrum en streek
archief. Dit gebeurde onder de stuwende lei
ding van dr Kölker (van het Rijksarchief te
Haarlem, later provinciaal inspecteur van de
archieven); binnen één jaar verscheen er een
memorandum. Uiteindelijk zou dit leiden tot
het ontstaan van twee Gooise archiefdiensten:
het Naarder Stadsarchief en het Streekarchief
voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum.
Een groep die zich bezig hield met de biblio
grafie voor het Gooi, kwam onder leiding van
Van der Aa al snel met een resultaat: Proeve
van een bibliografie voor Laren (TVE 1, nr. 7).
Daar bleef het voorlopig bij.
Terug naar 1970. Op 14 oktober kwam het
algemeen bestuur weer bijeen, dit keer in het
Vestingmuseum te Naarden. Nu kwam het
voorstel voor een 'Open Dag’ wel ter sprake en
werd besloten er één op korte termijn in
Ankeveen te organiseren.
Die eerste 'Open Dag' in Ankeveen
(30 januari 1971) was een groot succes.
Daarom werd besloten dit met regelmaat samen
met de plaatselijke historische kring te organi
seren; de eerste twee jaren waren het er zelfs
twee per jaar. Dit waren de plaatsen en data:
Nieuw-Loosdrecht (16 oktober 1971), Oud-
Loosdrecht (7 en 8 april 1972), Naarden
(27 mei 1972), 's-Graveland (19 mei 1973).
Huizen (25 mei 1974), Blaricum (31 mei 1975),
Soest (1976), Muiden (16 april 1977). Naarden
(27 mei 1978), Huizen (9juni 1979), Laren
(10 mei 1980), Hilversum (16 mei 1981),
Weesp (15 mei 1982). Bussum (14 mei 1983).
’ s-Graveland/Kortenhoef/Ankeveen
( 19 mei 1984), Blaricum (18 mei 1985),
Eemnes (24 mei 1986), Muiden (23 mei 1987),
Loosdrecht (28 mei 1988), Naarden
(20 mei 1989), Baarn (19 mei 1990), Weesp

(25 mei 1991), Hilversum (26 september 1992),
Nederhorst den Berg (15 mei 1993), Laren
(28 mei 1994), Huizen (13 mei 1995) en het
komend jaar in Muiden/Muiderberg (11 mei).
Op de vergadering van 14 oktober 1970 kwam
een al langer sluimerende controverse tussen
De Lange en Sierksma naar voren: eerstge
noemde vond dat de secretaris te weinig tijd
spendeerde aan de stichting en stelde voor een
tweede secretaris te benoemen. Sierksma
reageerde furieus: werd dit voorstel aangeno
men, dan stelde hij zijn ’portefeuille’ ter
beschikking. Zover kwam het echter niet, maar
de secretaris verklaarde wel meer tijd te gaan
steken in TVE. Hij kwam met het voorstel om
een ’tiende kout’ te gaan houden (de naam werd
door de redactie van de Gooi- en Eemlander
bedacht). Iedere tiende van de maand zou het
dagelijks bestuur in de Turfloods te Naarden
bijeen zijn voor een informele ontmoeting met
wie dit maar wenste. Ieder die wat te vertellen,
te melden ofte vragen had, was daar welkom.
Op 10 november 1970 werd de eerste ’tiende
kout’ gehouden. Het werd een traditie van
jaren.
Ondertussen was op 4 november de redactie
bijeen geweest. Het besluit was genomen om
voor 1971 10 tijdschriftnummers te plannen
(maandelijks behalve in de vakantiemaanden).
In het lopend jaar zou nog een decembernum
mer uitgegeven worden. De minimumdonatie
werd gesteld op ƒ 12,50.
In december verscheen inderdaad het tweede
nummer, gestencild en - in tegenstelling tot het
eerste nummer - in een gevouwen A4 formaat.
Erin afgedrukt was onder andere de redevoe
ring van Jappe Alberts, uitgesproken in de
oprichtingsvergadering van TVE.
In 1971 verschenen er zoals gepland nog tien
nummers. De eerste 12 verschenen nummers
werden samen de eerste jaargang genoemd.
De jaren erna telden respectievelijk 10, 6, 4, 4,
5 en verder steeds 4 nummers. Daarnaast wer
den er enkele andere publikaties verzorgd: Een
memorandum betreffende een streekarchief en
documentatiecentrum voor het Gooi, enkele
wervingsfolders en 23 nummers van TVE-
Mededelingen (april 1973 - mei 1978). Met
ingang van augustus 1971 werd Out tweede
redactiesecretaris en - na vertrek van Elias -
vanaf 1974 redactiesecretaris (tot 1981).
Vanaf 1974 kregen de TVE-donateurs ook het
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Omslag TVE/VVG 1984 - 1987

tijdschrift ’Holland’ toegezonden, omdat het
bestuur een collectief lidmaatschap met de
Historische Vereniging Holland had afgesloten.
De donatie werd verhoogd tot (minimaal) ƒ 20,-.
Toen ’Holland’ in 1976 aanmerkelijk duurder
ging worden, werd er een enquête gehouden om
de donateurs te vragen of de combinatie TVE-
Holland moest blijven voortbestaan. Een derde
deel gaf respons, waarvan 75% de combinatie
wilde laten bestaan, nu tegen een minimumdo-
natie van ƒ 30,-. Per 1 januari 1978 werd het
combinatie-abonnement om financiële redenen
toch beëindigd en werd de minimumdonatie
voor TVE op ƒ 12,50 gebracht.
De vergaderingen van de redactie waren zeer
informeel. Na een vaak boeiende uitwisseling
van allerlei historisch nieuws over het Gooi en
omstreken, werd vaak door de aanwezige DB-
leden overleg gevoerd over enkele bestuurlijke
aangelegenheden. Menig initiatief werd in deze
redactievergaderingen genomen en kwam uit
eindelijk als DB-voorstel bij het algemeen
bestuur.
In deze beginjaren gingen diverse leden enthou
siast aan het werk. Men zat in diverse werk
groepjes (Open Dag, Gooise bibliografie,
archief en documentatiecentrum) en werkte
mee aan verschillende manifestaties
(Erfgooierstentoonstelling, Toer-in Noord-
Holland). Ook stonden veel leden van TVE aan
de wieg van vele plaatselijke historische krin
gen. Vaak naar aanleiding van een aldaar
gehouden ’Open Dag’.
Enkele andere zaken kwamen niet van de

grond: een werkgroep Publiciteit en ledenwer
ving, Fondsenwerving, de uitgave van een jaar
boek. Sommige zaken hadden tijd nodig. Zo
werd er in juni 1972 geopperd een cursus
Gooise geschiedenis te organiseren. Tien jaar
later werd dit een feit in een cursus van 6 zater
dagochtenden, waar zo’n 50 leden aan deel
namen.
Soms kwam een activiteit tot stand op initiatief
van een plaatselijke historische kring. De
Historische Kring Loosdrecht kaartte eind 1975
het onderwerp ’Documentatie, verzamelen en
conserveren’ aan en nodigde alle aangeslotenen
bij TVE uit om in kasteel-museum Sypesteyn
hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Misschien was dit voor sommige kringen wat
prematuur: in latere jaren (1993/1994) herhaal
de TVE die uitnodiging en organiseerde zij
diverse bijeenkomsten.

’Ups en downs’ onder een nieuw bestuur

Na een aantal actieve beginjaren scheen er een
wat lauwere periode in te treden. Het aantal
donateurs van TVE was gezakt naar 115. Men
was daar erg bezorgd over. De redactie had het
tijdschrift in de 6e jaargang (februari 1976) een
face-lift gegeven (andere omslag) en eind 1977
kwam er een einde aan het stencilprocedé en
werd het voortaan in off-set gedrukt. Het aantal
donateurs nam weer iets toe tot 180.
De 'Open Dagen’ trokken steeds minder bezoe
kers en de 'tiende kout’ werd matig bezocht.
Een nieuw bestuur, gekozen op de jaarvergade
ring op 16 april 1977 in het Muiderslot, zou
hier wat aan gaan doen. Voortrekker en tevens
voorzitter werd de enthousiaste
W.G.M. Cerutti. Tezamen metM.J.M. Heyne,
secretaris, en G.C. Six, penningmeester, ging
hij enthousiast aan de slag. Een informatiefol
der in een oplage van 4200 exemplaren werd
aan alle gemeenteraadsleden van 13 Gooi-,
Eem- en Vechtgemeenten toegezonden en
kwam in VVV-kantoren en gemeentehuizen te
liggen. Er werden vele tientallen nieuwe dona
teurs geworven. Medio 1978 waren er totaal
ongeveer 300 donateurs, in december dat jaar
bijna 400. Binnen een jaar moest er een herdruk
van de wervingsfolder verschijnen.
Het is interessant om het ’Actieprogramma’
van het vernieuwde bestuur te zien. Veel punten
zijn nog steeds actueel en kunnen zo in een
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hedendaags programma, bijvoorbeeld bevorde
ren dat meer leden van lokale kringen lid van
TVE worden, verbeteren of intensiveren van de
contacten tussen TVE en de lokale kringen,
regelmatiger verspreiden van TVE-mededelin-
gen.
De al eerder begonnen bibliografie voor het
Gooi werd weer ter hand genomen, de statuten
kregen een noodzakelijke aanpassing. Ook een
nieuwe activiteitencommissie trad aan: de
'Open Dagen', een fietstocht langs de
Hollandse Waterlinie, bezoek aan de kastelen
tussen Vecht en Eem stonden op hun verlang
lijst.
Op de AB-vergadering op 9 maart 1981 kwam
het voorstel om te gaan samenwerken met de
Vereniging van Vrienden van het Gooi. TVE
was door de Vrienden benaderd om de moge
lijkheid tot het gezamenlijk publiceren te
onderzoeken. Het AB vond deze gedachte
nogal ingrijpend en besloot hieraan later in het
jaar een aparte vergadering te wijden. Dat
gebeurde op 7 september. Men ging aarzelend
akkoord en wilde een jaar op proef samenwer-
ken. Dat zou dan gelden voor de jaargang 1983,
waarna er een evaluatie zou plaatsvinden. He
tijdschrift zou wel op een ander formaat gaan
verschijnen, met op de omslag ’Tussen Vecht
en Eem/Vrienden van het Gooi’. Als officiële
benaming werd aan de AB-leden voorgesteld:
Tussen Vecht en Eem, tijdschrift van de
Stichting Tussen Vecht en Eem, tevens bulletin
van de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
Het DB en de redactie verwachtten van de
samenwerking een ’kruisbestuiving’, wat meer
groen in de historie. Dit effect is achteraf
gezien in al de jaren beperkt gebleken.
Aantrekkelijk was het voorstel om door deze
koppeling aan alle donateurs van TVE en leden
van de Vrienden de voordelen van beide orga
nisaties aan te bieden. Dit is in al de jaren van
samenwerking (1982-1995) niet erg duidelijk
geweest. Mocht je als lid van TVE nu wel of
niet deelnemen aan de Naardermeertochten van
de Vrienden? Van de andere kant was het bij
TVE zo, dat de ’Open Dagen’ altijd voor ieder
een toegankelijk waren.
Het door de samenwerking vernieuwde blad
was aantrekkelijk voor nieuwe lezers: bij TVE
werd de 700e donateur ingeschreven.
De voorzitter wilde nog meer - in zijn ogen -
noodzakelijke verbeteringen aanbrengen in de

Tussen Vecht en Eem

Om* lag TVE 1988 - 1992.

SÜS §
’  ;  ;' ■ 'X . . . ... ;

i m  &&
' N f J> \ , ,... /

« U u « ii.v » U .. .k  <S5 . k v j
Vecht en fcem _ / .

manier waarop de redactie functioneerde. Maar
daarmee kwam hij in aanvaring met de redac
tiesecretaris. Als gevolg van dit meningsver
schil zag Cerutti zich genoodzaakt zijn functie
als bestuurslid van TVE neer te leggen.
Een ad-interimbestuur werd voor de tijd van
drie maanden gevormd, bestaande uit A. van
Keulen (Blaricum) als voorzitter, P. Timmer
(Hilversum) als secretaris en K. Kool (Laren,
lid van het oude bestuur die werd verzocht aan
te blijven) als penningmeester. Zij riep een AB-
vergadering bijeen op 29 november. Daar was
nog een protestbrief over de gang van zaken
met Cerutti ingekomen, waar inhoudelijk niet
op werd ingegaan. Het interim-bestuur had
inmiddels haar belangrijkste taak volbracht:
nieuwe bestuursleden zoeken voor het DB. In
deze vergadering werden de volgende personen
voorgedragen en als leden van het DB
benoemd: mr F. Le Coultre (voorzitter),
mevrouw P. A.C. Scholten-van der Laan (secre
taris), C. van Aggelen (2e secretaris), Kool
(penningmeester) en drs F.J.L. van Duim. TVE
ging het Le Coultre-tijdperk in (van 1984 tot
1995 voorzitter).
Hiermee beëindig ik deze historische schets van
het ontstaan en de eerste jaren van TVE.
Hopelijk zal een ander het vervolg eens op
papier zetten.
Ik hoop dat de stichting Tussen Vecht en Eem
nog lang een zinvolle taak zal vervullen binnen
de cultuur van Gooi-, Eem- en Vechtstreek; ad
multos annos!

TVE LT'jrg. 1995
- 191 -



Zandpad
H. Bakker

De introductie van het kadaster bracht een reeds
eeuwenlang lopend meningsverschil over de
rechtmatigheid van tolheffing van inwoners van
Weesperkarspel aan het Bijlmertolhek in een
nieuwe fase. Tot dan toe tekenden de inwoners
protest aan tegen de tolheffing, nu kwam de
aandacht te liggen bij het eigendomsrecht van
de vaarten en wegen. De vaart en weg waarop
bij het Bijlmertolhek tol geheven werd, lagen
op het grondgebied van Weesperkarspel.
Tijdens de kadastrale registratie hadden de
Burgemeesteren en Wethouders van Weesp aan
de Gouverneur van Noord-Holland verzocht om
een gedeelte van het Smal Weesp, dat in de
kadastrale legger op naam van Weesp stond,
over te brengen op naam van de commissaris
sen van de zandpaden tussen Amsterdam en
Weesp. Dit schoot Weesperkarspel in het ver
keerde keelgat. De burgemeester van
Weesperkarspel vroeg dan ook aan genoemde
commissarissen of zij hem aan de hand van
authentieke stukken konden aantonen dat zij de
rechtmatige eigenaren van bedoeld stuk van het
Smal Weesp waren. Er ontspon zich daarop
over dit onderwerp een levendige briefwisse
ling tussen de commissarissen van het
’Zandpad tussen de twee steden Amsterdam en
Weesp’ enerzijds en de Burgemeester van
Weesperkarspel anderzijds. In deze briefwisse
ling, die dikwijls gepaard ging met bijsluiting
van kopieën van eerdere missiven, octrooien,
enzovoort werd de geschiedenis van het
’Zandpad’ tussen Amsterdam en Weesp en ver
der naar Den Harden (’s-Graveland) uit de doe
ken gedaan.

Deze geschiedenis begon bij het voornemen
van de regeerders van de steden Amsterdam en
Weesp om de verbinding tussen de beide steden
te verkorten en gerieflijker te maken voor de
reizigers. Na langdurig overleg kwamen zij tot
de slotsom dat dit het beste kon geschieden
door het aanleggen van een trek- en voetpad
tussen beide steden. In de jaren dertig van de

17e eeuw richtten zij een verzoek daartoe tot de
hoogste autoriteit in dezen, de Staten van
Holland en West-Friesland. De voorwaarde die
zij aan het verzoek verbonden was dat de kos
ten voor het maken van het bedoelde pad. met
de bruggen, duikers en wat er verder bij hoort,
alsmede het verwijderen van bouwsels en
beplantingen voor zo ver nodig en het jaarlijks
onderhoud van de genoemde werken voorge
schoten zouden worden door de beide steden,
doch dat dit verhaald kon worden door het hef
fen van een gabelle. Zij stelden voor dat deze
gabelle vastgesteld zou worden op den pen-
ninck twintigh van het voorgeschoten kapitaal.
Met dit voorstel richtten de beide steden zich
tot de genoemde Staten om octrooi te krijgen
voor de realisatie van een soo dienstigh ende
voor 't geween profijtelijck werk.
De Staten, overtuigd van de commiditeyt van de
gemeene passagie, verleenden in 1637 een
octrooi waarbij de twee steden het recht toege
kend werd om daartoe te nemen de landen,
plantagien, heulen ende kaden, tot het voorzeg
de werck noodigh, voorts te mogen weg vergra
ven afhouwen ende verleggen de huysen ende
getimmerten die in de weg souden moghen
staen ofte tedoen intrecken ofte versetten,
mitsgaders de materie ofte spijse tot ’t voorzeg
de treek ende voetpadt noodigh te haelen ter
naester lage ende minste schade mitsdoende
den eijgenaers ende geïnteresseerden behoor-
lijck contentement.

De tol werd aanvankelijk geheven aan de
Diemerbrug en werd naderhand verplaatst naar
het einde van de weg van de Diemerbrug naar
de ringsloot van de Bijlmer. Het was de tol
heffing bij dit Bijlmertolhek waar de ingelan
den en inwoners van de zelfstandige gemeente
Bijlmermeer met succes bezwaar tegen aante
kenden, zoals blijkt uit een extract uit de resolu-
tiën van Heeren Commissarissen van het
Zandpad van 23 november 1656.
De verzoeken om vrijstelling van de tolheffing.
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zowel van particulieren, als van ondernemers
en van hogere bestuursorganen bleven binnen
komen. In 1833 kwam daar een nieuw element
bij, namelijk het eerder genoemde eigendoms
recht. De burgemeester van Weesperkarspel
vroeg in twee brieven aan de commissarissen
van het Zandpad
tussen de steden
Amsterdam en
Weesp het
bewijs te leve
ren dat zij de
rechtmatige
eigenaren waren
van de vaarten
en wegen die in
de gemeente
Weesperkarspel
waren gelegen.
De commissaris
sen reageerden
in een missive
van 1 okto
ber 1833 als
volgt: Dat de
weg van de
Weesperpoort
ofwel van
Lokhorst of
langs de oostzij
de van den
Amstel tot aan
de Schulpbrug
en loopende
langs de ring
dijk van de
Watergraafs of Diemermeer van de
Hartevelder brug tot aan de Diemerbrug en van
daar tot aan de stad Weesp uitmaakt het zoo
genaamde Zandpad der twee steden Amsterdam
en Weesp, benevens de Vaart langs hetzelve
staan onder de administratie van speciale
gecommitteerden uit dezelve steden, zijnde aan
dez.e steden bij octrooy van ’s lands staten in
dato 25 October 1637 vergund.
Het is tengevolge dit octrooi dat de steden op
gemelde vaart en weg een verkregen regt van
eigendom hebben en het alleszints billijk is,
daarbij de introduktie van het kadaster die weg
en vaart zijn belast geworden, die belasting
door de zandpaden als de revenuen daervan
trekkende moet worden voldaan en alszoo ten

name van dezelve worden overgebragt.

De reactie van de burgemeester van
Weesperkarspel liet niet lang op zich wachten,
in een brief van 3 oktober daaraanvolgend
legde hij zijn interpretatie van het verleende

octrooi uit.
Naar de mij
daarbij, zoo ik
veronderstel,
woordelijk
medegedeelde
zinsnede te oor
delen is het
maken van eene
vaart etc. alleen
vergund gewor
den en deze ver
gunning gegeven
onder voorwaar
de dat de vaart
en weg door de
steden moest
onderhouden
worden, strek
kende de daarop
te stellen gabelle
en weggeld
alleen tot dat
onderhoud.
Daar nu
's Landsstaten of
zich niet verder
hebben bevoegd
geacht, of wijs
lijk hebben

geoordeeld zich in het toenmalig algemeen
belang te moeten bepalen tot eene vergunning,
en het hun oogmerk niet koude zijn, noch
geweest is, het eigendom van anderen weder-
regtelijk en alléén ten profijte van twee steden
te vervreemden, kan ik niet inzien, dat men nog
tegenwoordig en de nadat de primitive bedoe
ling van dez.e vergunning door de gedurende
zoo vele jaren en voornamelijk in de laatste tij
den plaats gehad hebbende groote veranderin
gen geheel heeft opgehouden te bestaan, met
regt op deze zoo oude vergunning terug
komen.
Aangezien verder niet blijkt noch door UEd
wordt bewezen dat de belanghebbenden of
eigenaren van de bedoelde perceelen afstand

Detailkaart van Holland, 1639 door J.A. Colom.
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hebben gedaan en het onderhoud van kaden en
dijken hoezeer dan ook door de uitbreiding der
scheepvaart verzwaard, steeds voor rekening
der gemeente is gebleven, komt het mij voor,
dat bij gebrek van meer volledige en authentie
ke bewijzen, alleen de gemeente Weesper-
Carspel voor den regten eigenaar te houden is
en het door UEd aangehaald octrooi, zoo
omdat het niet meer dan eene vergunning
schijnt te behelsen als ten gevolge van veran
derde omstandigheden en het niet naarkomen
van de daaraangehechte verpligting tot onder
houd niet meer van applicatie zijn kan. ...
Intusschen vordert het opmaken der cohieren
voor de grondbelasting over 1834 dringend dat
spoedig wordt beslist wie de regte eigenaar is
van de UEd specifiek opgegeven perceelen en
het is mitsdien noodzakelijk dat deze in het oog
loopende en tegenstrijdigheden onverwijld
worden opgelost, en door authentieke oorkon
den opgehelderd en bewezen, dat de gemeente
Weesper-Carspel van eenig gedeelte van haar
eigendom, waarvan zij dus verre zonder in de
vruchten te deelen, lasten heeft gedragen,
zoude hebben af gezien of (ten aanzien van de
’s Gravelandsche vaart) na het gemis van haar
eigendom dat nader weder te hebben aanvaard.

Op 26 oktober volgde een brief waarin de bur
gemeester van Weesperkarspel de aandacht van
de commissarissen vestigde op een ander vaar
water binnen zijn gemeente: de ’s Gravelandse
vaart.
... Ie of en welke conventien er bestaan hebben,
waarbij de regten eigenaar aan heeren com
missarissen het beheer en toezigt mitsgaders
het vruchtgenot van de 's Gravelandsche vaart
heeft toegestaan, en
2e wat de reden geweest is, dat ten gevolge van
het gemeld besluit dit beheer en vruchtgenot
hebben moeten ophouden ?
Omtrent deze twee punten verzoeke ik, zoo
mogelijk, onverwijld, mij de nodige elucidatie
met een afschrift van voormeld besluit te willen
doen toekomen, hoopende daardoor in staat
gesteld te worden aan deze latere last met die
juistheid en nauwgezetheid te kunnen voldoen,
die het gewicht der zaak vereischt.
De commissarissen van het Zandpad tussen
Amsterdam en Weesp zagen kennelijk in dat dit
een slepende zaak zou worden die ver in de
geschiedenis zou teruggrijpen. Om in deze

strijd om het recht van eigendom goed beslagen
ten ijs te komen, legden zij het gerezen pro
bleem ter beoordeling voor aan de commissa
rissen der 4 steden te Amsterdam. Dit waren
vertegenwoordigers van de steden Amsterdam,
Muiden, Naarden en Weesp, die als commissie
het beheer voerden over de trekvaart van
Amsterdam naar Naarden en uit dien hoofde
bekend waren met de situatie. Aan de hand van
de verleende octrooien, overeenkomsten en wat
dies meer zij werd door deze commissie de
voorgeschiedenis van het Zandpad tussen
Amsterdam en Weesp nagegaan evenals die
van de landen langs de Vechtdijk tot
Hinderdam en van Uitermeer naar
’s Graveland. In een brief van 11 novem
ber 1833 deed zij verslag van haar bevindingen
en kwam tot de conclusie dat de commissaris
sen der twee steden beschouwd moesten wor
den als de eigenaren van genoemde landen,
wegen en vaarten. De commissarissen, uiter
aard content met deze bevindingen, namen de
relevante punten van de brief over in een schrij
ven dat zij op 18 november daaraanvolgend aan
de burgemeester van Weesperkarspel stuurden.
Ondanks dat de burgemeester van
Weesperkarspel in het begin van de briefwisse
ling zelf gevraagd had bewijzen te overleggen
waarmee de commissarissen konden aantonen
dat zij de eigenaren van de vaarten, wegen en
landen waren, begon hij nu zijn antwoord met
te stellen zich niet verplicht te voelen enig
bewijs te leveren. Zijn reactie had dan ook meer
betrekking op de wijzigingen die zich voltrok
ken hadden en op de toestand van de vaarten en
dijken. Hij haalde aan dat bij de verlening van
de octrooien de vaarten bedoeld waren om door
stads- en dorpsschuiten bevaren te worden. Dit
beeld was inmiddels sterk gewijzigd, de vaarten
werden nu gebruikt door zwaardere schepen
waarmee verzending van goederen voor de
grooten handel, naar en van de Rhijnlanden en
andere Duitsche staten z.oude bespoedigd wor
den.
Door de vaarten breder en dieper te maken kon
den zij dit intensiever scheepvaartverkeer ver
werken. De nadelige gevolgen die al deze ver
anderingen op de dijken en op de waterhuishou
ding hadden, werden in de brief van 21 decem
ber 1833 uiteengezet.
En aan wien dan ook, die opmerkzaam den
stand van het water gade slaat, kan die bemer-
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king ontgaan, dat thans eene oneindig meerde
re hoeveelheid waters vereischt en ook gebe
zigd wordt, om de vaart voor groote vaartuigen
bekwaam te doen blijven, en dat de kaden in
verhouding tot den hongeren waterstand en de
meerdere massa water, ook veel hooger en
zwaarder moeten zijn, om tegenstand te bieden,
voornaamlijk bij hoog buitenwater, hetwelk
door het gedurig openen der sluisdeuren van
een reel grooter kolk telkenmale binnendringt
en tot niet te bereekend nadeel en schade der
ingelanden en bruikers van de polders, het boe
zemwater, spoedig tot aan den kruin der kaden
kan doen stijgen.
De brief werd beslolen met wat kritische
opmerkingen over de tolheffing aan het Bijlmer
tolhek: De gemeente Bijlmermeer is tolvrij,
Diemen en aangrenzende gemeenten maken
kosteloos gebruik van de vaart en het zandpad
tot Amsterdam, en de kaden der vaart worden
wel waarschijnlijk evenals langs de
Muidervaart door het collegie der zandpaden
onderhouden. De gemeente Weesper-Carspel is
daartegen de eenige, die tot belooning voor
haar kostbaar onderhoud van kaden, door een
tolhek van Amsterdam en de naburige gemeen
ten is afgesloten en welke ingezetenen, grondei
genaren en bruikers, strijdig met het geen aan
andere tolhekken of straat- en andere wegen,
onverschillig of zulks regts- of billijkheidshalve
geobserveerd wordende, niet vergund is, hetzel
ve te passeeren, zonder voor beide en rijtuig en
producten den tol te betalen, naar een juist den
landbouw het zwaarst drukkend tarif.
Daar nu bijkans alle voortbrengselen van den
landbouw en de veeteelt naar Amsterdam ver
voerd, aldaar verkocht of tegen andere produc
ten weder ingeruild, en van daar terug gebragt
worden, laat het zich geredelijk begrijpen, hoe
nadelig voor grondeigenaren en bruikers niet
alleen het Bijlmertolhek, maar bijzonder dat
tarif is, waarna plaisirrijtuigen zonder onder
scheid van personental, minder betalen dan de
nijvere landman, die niet uit weelde, maar voor
zijn daaglijksche brood naar den markt moet
rijden.

Na een correspondentiepauze van meer dan een
jaar verstuurde de burgemeester van
Weesperkarspel op 13 januari weer een brief
over de in zijn ogen nog niet opgeloste kwestie
van de eigendomsrechten, aan de commissaris

sen van de Weesper zandpaden. In de brief
wordt teruggegrepen op vroeger verleende
octrooien en worden naast de eigendomsrechten
ook de hinder en de lasten van de tolheffing
aangeroerd. Zijn stellingen waren:
1. Dat het octrooi van 15 oktober 1637 geen
betrekking op het Zandpad had. Hij citeerde
daartoe uit een verzoekschrift van de besturen
van Amsterdam en Weesp van 29 novem
ber 1655 waarin deze schreven dat tot dan geen
tol over het pad was geheven: om redenen de
wegh zoodanigh was ghemaekt, dat de zelve
met wagen en paerden konde worden ghebruikt,
dat ook veeltijds geschiede, doch niet noodza
kelijk, vermits daartoe noch een andere
bequaeme passagie ofte rijpad was. Verder
voerde de burgemeester aan dat: gedurende
ruim zestig jaren, waren, zonder dat er spoor
van eenig afzonderlijk beheer ontwaard wordt,
de opbrengsten aanvankelijk van de gabelle en
later van gabelle en geringen landtal voldoende
geweest, totdat in den jaren 1702 eene door
braak der zeeweeringen, de Bijlmermeerkaden
deed bezwijken en niet alleen den weg zeer
beschadigde, maar ook vele polders binnen de
jurisdictie van Weespercarspel onder water
zette, welke ramp zoodanige groote offers tot
herstel der zeedijks van de ingezetenen vorder
de, dat vete bruikers en landerijen aan het dijk-
collegie geabandonneerd werden.
Inmiddels en terwijl tot dit belangrijk herstel
der zeeweeringen door het beheer des wegs
niets werd bijgedragen bleef de weg verwoest,
totdat bij besluit van ’s Lands Staten d.d.
7 jnnij 1704 vergund werd, de tollen om de helft
te mogen verhoogen.
2. Dat de later verkregen vergunning tot een
landtol niet gegeven is dan op de verzekering
dat er een bekwame tolvrije weg bestond: Wij
erkennen volgaarne dat aanvankelijk en gedu
rende de lange reeks van jaren dat er of geen
tolhek bestond öf de uitweg bekend onder den
naam van Ouden Heerenweg naar de groote
koopstad nog aanwezig en niemand gedwongen
was een tol te betalen ofwel den nieuwen weg
voor eene slegts zeer matige tol gebruiken kon,
ook de Ingelanden en dijkpligtigen er niets
tegen konden hebben dat twee door koophandel
en fabrieken bloeyende steden in den rijweg
eenig belang stelden en zich vrijwillig doch
altijd ongeroepen met eenige verbeetering of
bezanding der dijken tot gerijfvan haar onder-
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ling verkeer belasten wilden.
3. Dat terwijl het bezanden alleen geschiedde
tot gerief van reizigers van Amsterdam naar
Weesp vice versa het niet de bedoeling geweest
kon zijn de landbouwers en ingezetenen van
Weesperkarspel als reizigers te beschouwen en
aan hoogopgevoerde toltarieven te onderwer
pen.
Om daaraan toe te voegen dat overal elders in
de Nederlanden op alle straatwegen de ingelan
den en ingezetenen aan de naastbij geplaatste
tolbomen vrijdom van tol genoten en op de
rijks wegen bij Koninklijk reglement de meest
gunstige bepalingen ten aanzien van de land
bouwende stand golden. Ook voor het
Bijlmerhek zou dit moeten gelden vond de bur
gemeester, want de graote koopstad is de voor
name eenige markt waar de voortbrengselen
van omtrent 4000 bunders meerendeels goed
vruchtgevend land, kopers en verbruikers moe
ten vinden en waar veele levensbehoeften en
ook graanvoeder weder moeten ingeruild en
gekocht worden en dus daarmede moet de com
municatie gefaciliteerd worden, en hoe strijdig
is het dan niet dat terwijl van den zedert de
aanvaarding der Bijlmermeers door de bestu
ren der twee steden ten jare 1703 gewone tol
vrije Gemeente- of Heerenweg die volgens de
verklaring van authoriteiten in 1655 niet alleen
aanwezig, maar ook volkomen bruikbaar was,
geen spoor meer wordt gevonden, producenten
tevens ingelanden en eigenaaren der bezande
dijken van hunne speelwagentjes als groote op
deze route bijkans nooit geziene zware vragt-
wagens of zoogenaamde hessenkarren, een tol
moesten betalen meer dan gelijk met reizigers
en passagiers.

De commissarissen van het Zandpad tussen
Amsterdam en Weesp vonden het na dit laatste
schrijven van de burgemeester van
Weesperkarspel nodig om het probleem aan de
Gouverneur van Noord-Holland voor te leggen.
Zij deden dit in een uitvoerig epistel van
17 april 1835 waarbij de hele historie van de
Zandpaden, en al wat daarbij hoorde, behandeld
werd, ondersteund door zes bijlagen in de vorm
van kopieën van eerdere octrooien en vergun
ningen. Hierin betoogden zij het volgende:
Door het bestuur van Weespercarspel wordt
beweerd dat de dijken, kaden en gronden welke
indertijd tot de trek, voet en wagenweg zijn

aangetrokken, het eigendom waren van de inge
landen en denzelver regt noch bij cessie noch
bij aan- of afkoop zijn overgegaan en wordt
daarop dan voornamentlijk gegrond de pree-
tentie dat alle ingezetenen van Weespercarspel
van alle tollen zouden moeten worden onthe
ven, dan hieruit blijkt dat Burgemeester en
Assessoren zich geen juist denkbeeld vormende
van de geschiedheid der gemeenschap van
hunne eigene gemeente vóórdat de vaart en de
weg tusschen Weesp en Amsterdam zijn aange
legd, noch van de groote invloed welke dezelve
gehad heeft op de welvaart van de ingezetenen
der plaatsen langs welken dezen weg en vaart
zijn aangelegd en daaronder van die hunner
eigene gemeente op geheel erroneuse en
ondeugdelijke voorgevens inbreuk zoeken te
maken op de wel en wettig verkregen regten der
beide steden tot het heffen van tollen voor de
weg en vaart welke door de regeeringen inder
tijd met aanzienlijke kosten zijn daargesteld,
niet uit een kleingeestig eigenbelang om jaar
lijks eenige voordeelen in de stedelijke kassen
te storten, maar uit veel groot merensdeler
beweegredenen, te weten tot bevordering eener
gemeenschap welke de gunstigste gevolgen
heeft voortgebragt zowel voor de ingezetenen
der naburige gemeenten als die beide steden
zelve en van den reiz.enden man edoch hetwelk
niet zonder zeer zware kosten heeft kunnen
bewerkstelligen.

Vervolgens schetsten commissarissen de histo
rische achtergronden van de totstandkoming
van het Zandpad.
Amsterdam had in den 80-jarigen krijg voor
Nederlandsche onafhankelijkheid gelijk bekend
is, zeer lang de Spaansche zijde gehouden en
was door zijne ligging destijds als het ware
afgescheiden van de overige gedeelten van
Holland - de eenige gemeenschap met Muiden
en Weesp te lande was over de in de dertiende
eeuw aangelegde zeedijk op Muiden en van
daar langs de Vecht of ook door middel der
Papelaan op Weesp en te water met zeilschui-
ten over het IJ en de Zuiderzee door Muiden de
Vecht langs tot Weesp en vandaar naar 't
Gooyland.
De Diemermeer was eene groote plas water
hetwelk een zee gelijk, dikwerf zeer hol stond -
de Bijlmermeer insgelijks en was veel grooter
dan hij zich in later tijden vertoond heeft. De
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weg van Amsterdam naar de Diemermeer langs
den Amstel bestond toen niet - eerst in A 1578
was Amsterdam tot het nieuw gemeenebest der
Nederlanden toegetreden en het was eerst
daarna, dat men ernstiglijk hedagt kon worden
om de binnenlandsche gemeenschap op eene
betere voet te brengen en onder anderen die op
Weesp en Muiden.
De Die me r of Watergraafsmeer was het eerste
beletsel dat in den weg stond, dezelve was een
gevaarlijk vaarwater dat eene wijden mond
gemeenschap had met den Amstel.
Na onderscheidene pogingen onder anderen
mede tot wegneming van dat beletzel weidt tot
het droogmaken van de meer besloten en
A 1624 verwierf Amsterdam daartoe het
octrooy, en naauwlijks was in 1629 de
Dieme rmeer drooggemaakt of men besloot in
1631 den wandelweg langs den oostzijde des
Amstels van stadsvesten tot aan de Diemermeer
aan te leggen waartoe de vereischte landerijen
op schepenen schatting door de stad werden
aangenomen en de daar agter gelegen Landerij
en daardoor behoorlijk bedijkt en tot een pol
der ingerigt voorzien van een molen tot ontlas
ting van het winterwater, waardoor die landen
vroeger veel hadden geleden.
Deze nieuwe weg en de bedijking der
Diemermeer gaven de gelegenheid tot het ope
nen der gemeenschap met Weesp en Muiden,
men trof eene overeenkomst met de nieuw aan
gestelde dijkgraaf en heemraden dezer droog
gemaakte meer, teneinde de ringdijk derzelve te
bezanden tot eene wagenweg naar
Duivendrecht, Diemen en Diemerbrug en ver
der naar Utrecht, Weesp en Muiden.
Daar inmiddels de Bijlmermeer tengevolge van
het in A 1622 door A.M. Burch en zijne mede
standers van 's lands staten verkregen octrooy
mede was drooggemaakt en er een geregeld
afzonderlijk bestuur over hetzelve was daarge-
steld, zoo kon ook dit dienstbaar worden
gemaakt tot de bedoelde gemeenschap met de
stad Weesp, en gaf aanleiding aan de regerin
gen der beide steden, om van ’s lands staten
octrooy te verzoeken tot het aan leg gen van een
vaart, trek en voetpad, ’twelk dan ook op den
15 October 1637 is verleend geworden, en als
bijlage van het adres van Weespercarspel aan
ZM is overgelegd; bij hetzelve wierd aan de
twee steden het regt toegekend om daartoe te
nemen de landen, plantagien, heulen en kaden

tot het voorzeid werk noodig en te mogen weg
graven of houwen en verleggen der huizen en
getimmerten die in de weg mogten staan en de
nodige specie ten naasten gelegen en minste
schade te halen mits doende aan de eigenaren
en geïnteresseerden behoorlijk contentement tot
estimatie van zoodanige onpartijdigen als daar
toe door HunEdel groot Mogenden zouden
worden gecommitteerd en daarvoor te heffen
eene gabelle of tol, te betalen door degeene die
dit voet en trekpad zouden gebruiken en in te
vorderen ter plaatse daartoe te ordeneeren,
welke, om dit in het voorbijgaan aan te merken
in den beginne is geweest aan de Diemerbrug
en naderhand verplaatst is, aan ’t einde der
weg van de Diemerbrug naar de Ringsloot van
de Bijlmer, alwaar hetzelve nog geheven wordt.
Dit octrooy is op 29 November 1655 nader
bevestigd en geamplieerd door de vergunning
aan de twee steden om het voorzeid voet en
trekpad tot eene wagenweg in te richten, lopen
de van de stad Amsterdam af over de
Diemerbrug, de Bijlmer, de Gaasp, Smal-
Weesp tot aan de stad Weesp.
Reeds op den 15 Juny 1638 is door de 2 steden
eene overeenkomst met heeren dijkgraaf en
heemraden van de Bijlmermeer getroffen, tot
het overnemen van de bestaande weg tusschen
de Diemerbrug en de Bijlmermeer, tot het
maken eener geregelde vaart naast dezelve met
voortdurend onderhoud ten laste van het
Zandpad dat zich tevens heeft belast met het
leggen van een weg op de ringkade van de
Bijlmer tot aan de Gaasp. De weg van
Diemerbrug naar dé Bijlmer is eenige jaren
later door de geoctroyeerden aanmerkelijk ver
beterd en verhoogd, en de weg langs de Bijlmer
bij eene nadere conventie verbreed.
Tusschen de Geinbrug en de Gaasp bestond
geene andere weg als die welke onder den
naam van den Crokendijk bekend was, en bin
nenslands moet gelegen hebben daar ondertus-
schen het water de Gaasp tot de trekvaart zeer
geschikt konde worden dienstbaar gemaakt van
de Gaasper tot aan de Geinbrugge en verder tot
aan Weesp, zoo werdt het gevoeglijk geoor
deeld het noodige trek en voetpad langs dat
vaarwater aan te leggen en vervolgens mede tot
de wagenweg te bezigen, daar tot dat einde
slechts vereischt wierdt te benaderen aan en
over te nemen die strookjes meestal nes en riet
land welke aan den oever gelegen waren; deze
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eenmaal aangekocht zijnde werden naderhand
verbreed, daar zulks vereischt was, toen het
later octrooy van A 1655 de bevoegdheid had
gegeven om het voet en trekpad tot eene wagen
weg in te rigten.
Dientengevolge zijn dan ook die bijzondere
eigendommen op gemeten, aangetast, af ge gra
ven en tot het bedoelde einde bekwaam
gemaakt - terwijl de bruggen die over de Gaasp
en het Gein gelegen waren, almede zijn overge
nomen geworden.

Vervolgens gingen de commissarissen nog in
op de argumenten van Weesperkarspel over het
belang van de Amsterdamse markt en de hoogte
van de tarieven: De recleneering verliest allen
klem als men in concideratie neemt, dat de
meeste landbouwers onder Weespercarspel op
de Weesper en niet op de Amsterdamsche markt
gaan, aangezien Weesp als enkel midden van
het Weespercarspel gelegen zijnde het voor
naamste debouché voor den omliggenden land
bouwer van die gemeente oplevert, terwijl alle
degeene die in de meer naar Amsterdam gele
gene en aan Weespercarspel grenzende Bijlmer
woonachtig zijn, binnen des hoofdstad met hun
vee ter markt komen, melk en veldvruchten aan
brengen en deze zijn weder aan de zijde van
Amsterdam aan de betaling der tol niet subject.
Eene blote inzage van het tarief zooals het
thans bestaat zal UHoogEdGestr mede overtui
gen, dat er een groot onderscheid gemaakt
wordt tusschen de tol welke voor zoogenaamde
hessenkarren betaald wordt, en die van speel
wagentjes, en dat er alzoo wel degelijk een
regtmatige verhouding in het tarief bestaat, en
dat de klagten door Weespercarspel aangege
ven ongegrond zijn; terwijl bovendien bij het
nieuwe concept nog eene vermindering wordt
voorgesteld voor de rijtuigen op 4 wielen met
een paard bespannen - het bestuur van
Weespercarspel in geene andere byzonderhe-
den tredende zal het niet noodig zijn iets verder
ten dezen aan te voeren.
Met deze laatste brief wijzigde zich het karakter
van de briefwisseling van niveau en inhoud. De
aandacht kwam, net als eerder, weer te liggen
bij het meningsverschil over de rechtmatigheid
van de tolheffing van de inwoners van
Weesperkarspel aan het Bijlmertolhek en ver
der werden de brieven niet meer aan de weder
zijdse partijen gestuurd, maar met een lagere

frequentie aan een hoger echelon: de koning
en/of de gouverneur. Het eigendomsrecht bleef
buiten beschouwing en aan de geschiedenis van
het. ’Zandpad’ was in dit kader blijkbaar niets
meer toe te voegen. De concessie tot tolheffing
werd krachtens Koninklijk Besluit steeds voor
drie opeenvolgende jaren verlengd, waarbij
tevens de tarieven werden bijgesteld.
Verandering in deze gang van zaken kwam er
per I januari 1929; op die datum ging het
beheer over het Zandpad ter plaatse over naar
de provincie Noord-Holland en werd tegelijker
tijd de tolheffing bij het Bijlmertolhek gestaakt.
Bij Koninklijk Besluit van 12 september 1929
werd ook de tolconcessie opgeheven.

Gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan
resolutieboeken en losse stukken aanwezig in
de gemeentelijke archieven van Weesp.
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Floris en de golfsport
F. Le Cou It re

Stelt u zich voor: een zomerdag in Muiden. In
het 'Hooge Huys' - wij schrijven 1296 - beraad
slagen de samenzwerende edelen over het lot
van hun gevangene, de graaf van Holland, die
in de bovenste hoekkamer van een der torens is
opgesloten. Reeds drie dagen lang treiteren en
bespotten zij hem. Maar hun planning blijkt
niet te kloppen. Al in januari is een complot
gesmeed om de graaf gevangen te nemen en uit
te leveren aan Eduard I, de koning van
Engeland, maar bij de uitvoering van dit plan is
er een kink in de kabel gekomen.
Wat toch is volgens de bronnen het geval? Het
bericht van Floris’ gevangenneming op 24 juni
gaat als een lopend vuurtje door het land. het
graafschap Holland. Zodra de Gooilanders, de
Kennemerlanders en de Waterlanders het
nieuws vernemen, ontstaat er grote onrust onder
het volk. Zo wordt ook al spoedig bekend, dat
Floris niet meer op Kronenburg in Loenen
wordt vastgehouden," maar in de nacht van 24
op 26 juni is overgebracht naar Muiden, waar
zijn eigen slot in 1285 is afgebouwd.
Terwijl de edelen vergaderen, naderen van de
kant van Waterland schuiten, die weldra de
monding van de Vecht zullen blokkeren en
daarmee een vaartocht over de Zuiderzee
onmogelijk zullen maken. Misschien weten de
samenzweerders op die ochtend ook al, dat van
de kant van Holland voetvolk nadert. Hun plan
moet dus worden bijgesteld en zij besluiten zich
over land terug te trekken in de richting van het
Sticht, over de hoge zandgronden van 't Gooi
(via wat later ’ s-Graveland zou heten), met ver
mijding van de lage veengebieden van de
Vechtstreek.
Floris, in de kracht van zijn leven, 42 jaar oud,
wordt op een paard vastgebonden en krijgt een
handschoen in de mond gepropt, om hem het
schreeuwen te beletten. En daar gaat het gezel
schap van ruiters, edelen en schildknapen, met
in hun midden de gevangene, koers
Muiderberg. Maar ver komt de troep niet.
Gerard van Velsen, die vooraan rijdt, laat halt

houden als hij in de buurt van Muiderberg een
groep boeren naderbij ziet komen. Hij gaat op
hen af en vraagt naar hun bedoelingen. ”Wij
willen hem, die u daar bij u hebt", is het ant
woord van de Gooilanders.
Van Velsen keert zijn paard en haast zich terug
naar zijn medeplichtigen. "Op dit ogenblik ver
anderde de ontvoering in een moord”, schrijft
Prof. Hugenholtz in 1974. Schrijver dezes is
een andere mening toegedaan, maar daarover
straks. Gerard van Velsen trekt zijn zwaard.
Floris doet een poging te ontsnappen, maar hij
komt niet ver: zijn paard blijft bij een sprong
over een sloot halverwege steken. De graaf
tracht met zijn aan elkaar gebonden handen en
met opgetrokken knieën zich zoveel mogelijk te
beschermen, maar hij heeft geen verweer tegen
Gerard van Velsen. Deze is van zijn paard afge
stegen en hakt op Floris in, daarbij door de
anderen geholpen.
De toesnellende boeren zijn uit de verte getui
gen van het drama. Als zij naderbij gekomen
zijn, treffen zij de graaf dood aan. Zij snijden
hem los van het paard. De edelen zijn dan al
weggevlucht, Gerard van Velsen op het paard
van zijn schildknaap (zijn eigen paard is weg
gelopen).
Tot zover de bronnen, zoals deze zijn opgeno
men in de Divisiekroniek van Comelis Aurelius
van 1517. Alleen de door K. Sierksma aange
haalde Lambert Rijkszoon Lustigh, inwoner
van Huizen en ’ijverig historieschrijver tussen
1718 en 1720’, vermeldt dat de boeren Floris
dodelijk gewond, maar nog bij kennis hebben
aangetroffen: maakten hem los van den paarde
en voerden hem sagjes van daar, ende bragten
hem voor de Outaar in de kercke tot
Muijderbergh. Ende middelerwijle noch een
weijnigh met hem sprekende, soo hief hij sijn
oogen op na den Hemel, ende beval sijnen geest
in de gratie en handen Godts. Ende soo stierf
hij voor den altare in de kercke tot
Muijderbergh.
Welke van deze twee lezingen ook de juiste
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moge zijn, de eerder genoemde bronnen ver
melden dat de boeren hun woede koelen op de
schildknaap van Gerard van Velsen, die zijn
paard had afgestaan (had moeten afstaan?) aan
zijn heer. Hij wordt geradbraakt..., kassian.
De na het volvoeren van hun boze daad op de
vlucht geslagen samenzweerders gaan al spoe
dig ieder hun eigen weg, waarschijnlijk in eer
ste instantie ’op huis aan’, naar Woerden,
Benschop, Heusden, Cuyck, enzovoort. Gerard
van Velsen, de ’hoofdhanddadige’ - een schitte
rend woord, om hem van zijn medeplegers, de
andere ’handdadigen’, te onderscheiden -
vlucht met drie van zijn makkers overhaast naar
het kasteel in Loenen, de Kronenburg. Als trou
we bondgenoot van Gijsbrecht van Amstel
meent hij daar veilig te zijn.21 Gijsbrecht van
Amstel zelf gaat misschien naar Vreeland of
naar zijn tot op heden nog niet teruggevonden
kasteel, maar van zijn vlucht en van die van de
anderen wordt in de bronnen verder niets ver
meld. Alle edelen ontkomen, behalve Van
Velsen en zijn rotgezellen.
Terug dus naar Loenen, waar het kasteel al
spoedig wordt ingesloten door de bevolking.
De poorten blijven gesloten en er volgt een
belegering. Behalve de poorters die van alle
kanten zijn samengekomen, nemen aan dit
beleg ook enkele edelen deel, die een goed
woordje proberen te doen voor de belegerden.
Maar dat wordt hun niet in dank afgenomen en

ze moeten al gauw zoete broodjes bakken om
niet door de woedende poorters gelyncht te
worden! Zij zullen zich niet hebben verblijd
over dit blijk van bewustwording van de bur
gerij. Maar de ’kleine man’ is door eendracht
groot en zo moeten Van Velsen en de zijnen
zich op 26 december, na een halfjaar dus, als
alle voedsel op is, overgeven.
Hoe vindt nu de berechting plaats ? Er is één
ontvoerde, respectievelijk ’doodgeslagene’,
Floris. en er zijn meer dan één ontvoerders
respectievelijk ’doodslagers’. De vrijheidsbe
roving en de ontvoering hebben plaatsgehad in
Amstel land, het doodslaan in het grensgebied
van Amstelland en Gooiland (dat sinds 1280
tot het graafschap Holland kon worden gere
kend; de Vecht was daar niet de grensrivier).
Welk recht is hier van toepassing, Stichts of
Hollands strafrecht? Welke ’hooge vierschaar’
is bevoegd te oordelen? Kan, voor wat de ont
voering betreft, als verdediging gelden dat het
pacteren van de graaf met de Franse koning
(januari 1296) klaarblijkelijk zonder goedkeu
ring van Floris’ leenheer, rooms-koning Adolf,
heeft plaatsgevonden? Floris mocht immers in
principe geen eigen buitenlandse politiek voe
ren? Zijn er, wat het doodslaan betreft, per
soonlijke disculpatiegronden aan te voeren,
wraakmotieven bij voorbeeld? Er is immers
sprake geweest van het enteren van Van
Velsen's vrouw, Machteld van Woerden

(dochter van Herman) door Floris?
Het is inderdaad opvallend dat dc vrij
onbekende Gerard van Velsen zo fel
is opgetreden. Hugenholtz: "Zo fel
dat men de stellige indruk krijgt dat
hij de graaf wel bijzonder heeft
gehaat of liever: persoonlijk heeft
gehaat. De wijze waarop hij op
23 juni de graaf bedreigde en dan
tenslotte op 27 juni met een volstrekt
overbodige hoeveelheid zwaardsla
gen vermoordde, geeft wel te denken.
Wij moeten er mijns inziens van uit
gaan, dat Gerard van Velsen een
sterk persoonlijk motief heeft
gehad".
Kijken wij allereerst naar Hugo de
Groot, die als eerste in zijn Inleidinge
tot de Hollandsche Rechts-
Geleerdheid 1 heeft getracht (ook)
het middeleeuwse recht te beschrij-
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Ets, moord op Floris V in 1296, anoniem uit de 17e eeuw.
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ven. Uit zijn boek blijkt dat de rechtspleging in
de middeleeuwen, vooral wat de bewijsvoering
betreft, zeer summier was. De gevolgen van
doodslag zijn hierbij zeer uitvoerig, die van
ontvoering niet of nauwelijks geregeld. De pri
vate vervolging was voorts bij alle misdrijven
regel, een overblijfsel uit het oud-Germaanse
recht, waarbij geslacht tegenover geslacht stond
en het openbaar gezag slechts in het belang van
de algemene vrede onder het volk de rol van
scheidsrechter en bemiddelaar speelde. In de
rechtsbronnen wordt doodslag gerekend tot de
misdrijven, waarop de doodstraf is gesteld.
Maar die straf werd alleen toegepast als de
schuldige op heterdaad betrapt en gevangen
genomen was. Jan, de zoon van de dode. sedert
de dood van zijn vader graaf Jan I, verbleef aan
het Engelse Hof. Mocht Floris' weduwe, de
gravin Beatrix, voor haar zoon optreden en een
vervolging in gang zetten? Een openbaar minis
terie (ambtshalve vervolging) bestond nog niet.
Hier past een opmerking over het onderscheid
dat werd gemaakt tussen moord en doodslag.
Volgens het huidige recht is doodslag geen
moord, als de voorbedachte raad, de gemoed
stoestand waarin het opzet wordt gevormd, ont
breekt. Bij Muiderberg heeft een periode van
kalm overleg, 'in koelen bloede', zeker ontbro
ken. Van Velsen raakte veeleer in paniek. Het
was bovendien de uitgesproken bedoeling
geweest, Floris nu juist niet te doden, maar
levend naar Engeland te brengen. In de middel
eeuwen was moord de heimelijke of verborgen
doodslag, of de doodslag waarvoor de doodsla
ger niet openlijk uitkwam of waarvan de dader
niet dadelijk bekend was. Doodslag, zelfs onder
de meest verzwarende omstandigheden, bleef
doodslag als hij openlijk was gepleegd of de
dader op heterdaad werd betrapt. De Groot:
... dat in de straf groot onderscheid is te maken,
of een doodslag is geschied moordelick, dat is
sluipende ende loerende... Fockema
Andreae/Van Apeldoorn: Moord is een verra
derlijke doodslag. Wielant: Moord is yemant
dootslaen bedectelyck buyten weghe, bosschen,
in hagen, verre van der htyden, of het is ver-
radelyck doodslaen van achter oft by nachten
sonder roepen oft waerschouwen, oft het is
dootslaen verswygende ende niet te kennen
gevende.
Over de berechting ontbreken in de door mij
geraadpleegde literatuur betrouwbare gegevens.

Er is sprake van een proces in Leiden, maar
details ontbreken. In het interregnum tussen
27 juni en de overkomst van Jan I naar Zeeland
in januari 1297 was de bestuurlijke chaos in
Holland groot. Van Gijsbrecht van Amstel staat
vast dat hij lijf en goed verbeurde en verder als
balling in Vlaanderen leefde. Ook Herman van
Woerden ontsnapte. Zijn goederen, evenals die
van Van Amstel, kwamen weldra definitief bij
Holland (zie de latere provinciegrenzen van
Noord- en Zuid-Holland). vide
oorkonde 976 dd. Veere 29 september 1297:
overeenkomst tussen graaf Jan I en bisschop
Willem II van Utrecht.
En wat gebeurde er op 26 december 1296 in
Loenen ? Uit de vele tegenstrijdige lezingen is
één ding duidelijk, namelijk dat Gerard van
Velsen de avond van die dag niet meer haalde
of hij nu werd geradbraakt of in een met spij
kers beslagen vat werd voortgerold tot de dood
erop volgde (’rotatus est’ kan op beide slaan).
Er was geen proces. Zoals Prof Brill het in 1879
uitdrukte: De genieene lieden, de keerlen had
den het begrepen. De burgers zagen zich geroe
pen tot eene hooge taak, als uitvoerders van het
Goddelijk recht tegen moordenaren en als wre
kers der in den Vorst geschonden Vorstelijke
majesteit.
Is hiermede het verhaal uit? Neen. Want precies
een jaar later, op dc Tweede Kerstdag van
1297, en zo vervolgens telkens op Boxing Day
zoals de Engelsen die dag noemen, gedurende
ongeveer 530 jaar, tot 1830 (!) toe, vindt het
Loenense Kolfslaan plaats als herinnering aan
het vreugdefeest na de inneming van de
Kronenburg in 1296. In de Nieuwe Bijdragen
ter bevordering van het Onderwijs en de
Opvoeding van maart 1870 vindt men daarvan
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de volgende beschrijving.
Acht kolvers, voorzien van houten kolven en
houten ballen, verdeelden zich in twee ploegen.
Zij begonnen aan 't Regthuis van Loenen en
sloegen de ballen langs een bepaalden weg
naar ’t Slot Kroonenburg, waar 't op de keu
kendeur gemunt werd. Wie er 't eerst zijn bal
tegen sloeg, won de eerste partij. De Heer van
Kroonenburg trakteerde de kolvers op bier en
liet appelen strooien onder 't kijkende publiek.
Van hier ging ’t weer de Dorpsstraat langs, met
kolfslag op slag, en de tweede partij werd
gewonnen tegen de deur van de molen; de
derde tegen de keukendeur van ’t Huis van
Velde, waar almede bier gedronken en naar
appelen gegrabbeld werd; en eindelijk de vier
de tegen de deur van ’t Regthuis hetzij van
Vreêland of van Loenen, wat afhing van het
weer. ’s Avonds was ’t feest in de herberg, want
voor de winst werd wijn gedronken.
Natuurlijk maakten de boeren ’t met hun kolf-
slaati niet beter dan Kornelis met zijn raketten,
en werd er dikwijls een glas gebroken, voor aan
de straatf Maar dat was niemendal: de heer
van Kroonenburg betaalde alles.
Van Hengel ziet in zijn Early Golf dit Loenense
Kerstvermaak als het oudst traceerbare bewijs
van het golfspel in Nederland. De ’course’ die
heden ten dage nog aanwezig is, meet circa
4500 meter voor de vier ’holes’. Een rake slag
bracht de bal ongeveer 100 meter verder.
Aannemende dat niet alle spelers daartoe in
staat waren en dat niet alle ’approaches’ direct
raak waren (tegen een deur, niet in een ’hole’),
komt hij op 60 a 70 slagen per spel. Het werd
volgens hem ingesteld ’to commemorate the tri
umph of justice’.

NOTEN
1) Waarom in eerste instantie in Loenen? Omdat Gijsbrecht

van Amstel, die een der belangrijkste complotteurs was,
aldaar de Kronenburg bezat en de graaf van Holland niet
ver daarvandaan, zuidwestelijk van het Gooierbos, was
gevangen genomen.

2) Als hij zijn leven had willen redden, had hij naar een
kerk of een kerkhof moeten vluchten; dan was hij door
het asylrecht beschermd geweest. Hoewel heer van
Beverwijk, Wijk aan Zee en Noordwijk, achtte hij een
vlucht naar het westen, naar Kennemerland, kennelijk te
gevaarlijk.

3) In gevangenschap op Loevestein (1619-1621) en zonder
bibliotheken te kunnen raadplegen schreef De Groot de
hoofdlijnen van zijn Inleidinge: Een ding beklaag ik my,
dat ik dit werk maakende, weinig boeken en andere
behulpmiddelen by my heb gehad: ook geen ommegang

met andere menschen, die my noodig zouden zijn
geweest, om met dezelve te spreken van de Hollandsche
Coustumen en Gebruiken. Gelukkig nam hij het concept
mee in de boekenkist. Een parallel dringt zich op met de
eveneens geniale Prof E.M. Meijers, die in gevangen
schap in het kamp Westerbork in 1943 in grote lijnen de
grondslagen van ons nieuw Burgerlijk Wetboek neer
schreef.

4) Het kolven was in de middeleeuwen een geliefkoosde
sport, die in de steden werd beoefend. Er werd daarbij
vaak veel schade aangericht. Een van de oudste keuren
van Amsterdam bevat dan ook een algeheel verbod van
kolven in de Nes. In die straat, waar vele kloosters waren
- het Gebed zonder End - hadden de monniken ook
bezwaar gemaakt tegen het lawaai dat met het spel
gepaard ging.
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Volgend jaar is Floris V 700 jaar gele
den vermoord. In een aantal activiteiten
zal hieraan aandacht worden besteed. In

het tweede nummer van
’Tussen Vecht en Eem’ in 1996, het

Muiden/Muiderbergnummer, zal opnieuw
over Floris V worden geschreven.
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Keuze uit 25 jaar TVE,
Wijziging Erfgooierswet door
Eerste Kamer aangenomen t v e  1970, ie  jaargang nummer 2

De keuze van Ed van Mensch.

Als een tijdschrift 25 jaar bestaat heeft deze uit
gave op zich ook weer historische waarde. Dit
wordt zeer duidelijk bij het lezen van het onder
staande artikel uit 1970.

Negen december 1970 nam de Eerste Kamer de
wijziging op de Erfgooierswet aan. waarmede
na ondertekening door de Kroon de mogelijk
heid is geopend over te gaan tot ontbinding van
Stad en Lande van Gooiland.
Hieronder volgt het verslag van dit Eerste
Kamerdebat, zoals het werd opgenomen in de
Handelingen van de Eerste Kamer.
Aan de orde is de behandeling van het wetsont
werp Wijziging van de Erfgooierswet 1912
(10493). De beraadslaging wordt geopend.

De heer Van de Vliet (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Zoals uit het vrijwel blanco uitge
bracht eindverslag blijkt, zal dit wetsontwerp
ongetwijfeld tot wet worden verheven. Dat ik
desniettemin voor enkele ogenblikken het
woord heb gevraagd, is op verzoek van de vaste
Commissie voor Binnenlandse Zaken, welke
commissie van oordeel was, dat nu dit wetsont
werp de ontbinding van de Vereniging Stad en
Lande van Gooiland nabij brengt, het gewenst
is enige aandacht te schenken aan het verdwij
nen van dit historisch instituut, dat een unicum
is in den lande. Een vereniging met een deels
publiekrechtelijk en deels privaatrechtelijk
karakter.
Het genoegen, dit te mogen doen, wordt ver
groot omdat deze Kamer nog een erfgooier in
haar midden heeft, namelijk ons gewaardeerd
medelid de heer De Rijk.

De heer Van der Werff (VVD): Is hij scharend?

De heer De Rijk (PvdA): Ik behoor, helaas, tot
de niet-scharenden.

De heer Van de Vliet (VVD): Het zou ook niet
anders kunnen, want de heer De Rijk woont
buiten het Gooi. In juni 1968 herdacht de
Vereniging Stad en Lande in een bijeenkomst
in het historisch raadhuis van Naarden, waar
ook de Minister bij aanwezig is, het 1000-jarig
bestaan van het instituut der erfgooiers, of,
zoals men vroeger zeide, van de ’gemene lant-
goyers'. Op 29 juni 968 bekrachtigde immers
keizer Otto de Grote, dezelfde die voor de
stichter van Naarden doorgaat, de schenking
van Graaf Wichman II aan zijn dochter, abdis
van het klooster te Elten (zoals in de bewaard
gebleven brief staat), aan zeker klooster van
Godgewijde vrouwen, dat door Graaf Wichman
aan den oever des Rijns in het Graafschap
Hamaland op de plaats Elten, van de grondsla
gen af is gebouwd.
De schenking omvatte behalve het grondgebied
van Urk en delen van het kindschap Salland ook
het graafschap Nardinkland, zoals Gooiland
vroeger werd genoemd. Omtrent de rechtsposi
tie van de toenmalige gering in aantal zijnde
Gooiers kunnen de historici ons onvoldoende
inlichten. Vaststaat, dat er aan de abdij belas
ting betaald moest worden uit de opbrengst van
de bouw- en weilanden, maar ieder kon zoveel
grond in gebruik nemen als hem passend voor
kwam.
De rechtsopvolgers van de abdis, de graven van
Holland, hadden hun zorgen aan de eigenge
reidheid van de Gooiers en de langdurige twis
ten over de gemene grond, die deze in gebruik
hadden.
Enige tekening in de organisatie van de erfgooi
ers komt er pas omstreeks het midden van de
17e eeuw; daar beginnen de vergaderingen van
Stad en Lande van Gooiland. Moeilijkheden
zijn er genoeg geweest, vooral toen zich in het
Gooi niet-Gooiers gingen vestigen, die via de
gemeenten zeggenschap over de gemene gron
den verkregen. In 1903 leidde dit tot onrusten,
de burgemeester van Blaricum liet militairen
aanrukken. Eén dode viel te betreuren. Dit gaf
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aanleiding tot een interpellatie van mr.
Th. Heemskerk in de Tweede Kamer, de eerste
maal naar ik meen dat het parlement met de erf-
gooierskwestie te maken kreeg.
Een rekest aan de Kamer in 1907 leidde er ten
slotte toe, dat op 24 april 1912 de
Erfgooierswet, die een oplossing gaf voor de
verwarde toestanden, in de Eerste Kamer werd
aanvaard. Opgericht werd de Verenigde Stad en
Lande van Gooiland. Er kwam een bestuur van
15 leden, bestaande uit de burgemeesters van
de zes Gooise gemeenten, zes scharende erf-
gooiers, twee niet-scharende en een door de
Kroon benoemde voorzitter. Er werd duidelijk
omschreven, wie erfgooier was, namelijk zij,

die wettig afstamden in mannelijke linie van
één der genen, wier namen op veel vroeger
opgemaakte lijsten voorkwamen.
Het doel van de vereniging was namelijk
gericht op de belangen van het landbouwbe
drijf. De vereniging heeft ongetwijfeld veel
goeds gedaan voor ’de gemene weiden’ in
Gooiland. Terecht is aan de overzijde van het
Binnenhof aan de volgende besturen en voorzit
ters van Stad en Lande van Gooiland daarvoor
hulde gebracht.
De in 1912 niet te voorziene grote planologi
sche veranderingen in het Gooi en de grote
behoefte aan bouwgrond voor de zich uitbrei
dende Gooise gemeenten verminderden de
betekenis van de landbouw en ook het grondbe
zit van Stad en Lande. Dit leidde er toe, dat het
bestuur ten slotte enige jaren geleden als zijn

beleidslijn uitsprak, dat naar ontbinding van de
vereniging moest worden gestreefd.
Er bestaat echter een belangentegenstelling
tussen de twee soorten leden. De scharenden
zijn zij, die nog van de gemene weiden gebruik
mogen maken, hetgeen een op geld waardeer
baar voordeel is, dat zij nu zullen gaan missen.
De niet-scharenden, die het boerenbedrijf niet
uitoefenen, zijn wel deelgenoot in de
opbrengst van de verkoop van gronden. De
scharenden beschouwen zich als een soort van
preferente aandeelhouders, die eerst aan hun
trekken willen komen - en dat willen zij
terecht - alvorens de anderen iets krijgen.
Deze wetswijziging is onder meer om de rech

ten van de scharenden
veiliger te stellen.
Daarvoor is veel over
leg nodig geweest; een
commissie van deskun
digen is aan het werk
geweest om dit pro
bleem, in hoofdzaak
betreffende het kapita
liseren van het door de
scharenden te derven
voordeel, te bestude
ren. Aan deze deskun
digen, onder wie amb
tenaren van de
Ministeries van
Binnenlandse Zaken,
van Landbouw en
Visserij en van

Financiën, breng ik gaarne een woord van
hulde.
Dit wetsontwerp is het resultaat van een studie.
Zodra dit wetsontwerp als wet in het
Staatsblad zal zijn geplaatst, kan het bestuur
van Stad en Lande het in artikel 20, lid 5,
genoemde besluit nemen en daarmede de
ledenlijst bevriezen. Direct nadat dit besluit
door gedeputeerde staten van Noord-Holland
is goedgekeurd, kan de ontbindingsprocedure
in gang worden gezet, een procedure, die
ongetwijfeld nog geruime tijd zal vorderen.
Een historie van tien eeuwen nadert hiermede
haar einde, een hoogst merkwaardig instituut
gaat verdwijnen.
Het belang van de Gooise gemeenten is hier
mede zeer gediend, gemeenten waar de ruimte
nood hoog is. Vandaar de opmerking in het

Vergadering van Erfgooiers op hei Sportpark te Hilversum in 1955.
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Het Gemeenlandshuis te Hilversum in 1955.
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eindverslag, dat betreurd wordt
dat niet wat meer spoed met dit
wetsontwerp is betracht.
Behoudens dat over enige jaren
een wetsontwerp tot formele
intrekking van de
Erfgooierswet het parlement
zal moeten passeren, namelijk
als de ontbinding /.al zijn geëf
fectueerd, zal dit de laatste keer
zijn, dat de Kamer aan de erf-
gooierskwestie aandacht moet
besteden. Dat wil natuurlijk
niet zeggen, dat in de toekomst
geen aandacht zal moeten wor
den besteed aan het Gooi.
De gemene weiden verdwijnen,
maar de samenwerking tussen
de gemeenten blijft hard nodig
en begint gelukkig langzaam te
groeien, in de vorm van het
gewest Gooiland. Reeds nu
gaan stemmen op tot grenswijzigingen, onder
andere komen die uit Bussum. Als men ziet hoe
bij voorbeeld Bussum en Naarden zijn verwe
ven, is dit begrijpelijk. In omringende gemeen
ten als Muiden en ’s Graveland denken sommi
gen al aan aansluiting bij het Gooi.
Voor de gedachte van één grote gemeente
Gooiland beginnen de geesten al rijper te wor
den. Doch nu wijk ik ver van het wetsontwerp
at. Ik geloof, dat dit een punl is. dal beter bij de
behandeling van de begroting van
Binnenlandse Zaken kan worden bezien.

Minister Beernink: Mijnheer de Voorzitter! Ik
wil met enkele woorden reageren op hetgeen de
geachte afgevaardigde de heer Van de Vliet
heeft gezegd. De geachte afgevaardigde heeft
bijzondere aandacht besteed aan het verdwijnen
van het Statuut Stad en Lande van Gooiland.
De geachte afgevaardigde heeft de geschiedenis
ervan even gememoreerd. Hij stond onder
andere stil bij het feit. dat ongeveer 1000 jaar
geleden het Gooiland en ook Urk behoorden tot
de goederen van het klooster Elten, een vrou
wenklooster. Op zich zelf heb ik altijd bewon
dering voor het feit, dat de abdissen van het
klooster in staat zijn geweest, zowel Gooiland
als Urk te kunnen beheren. Verschillende kilo
meters verder hebben de abdissen toch maar
kans gezien, ook de gelden binnen te halen. Op

zich zelf kunnen wij daarvoor respect opbren
gen. De geachte afgevaardigde stelde, dat in de
loop der jaren verschillende studies over dit
onderwerp zijn verricht en dat er ook verschil
lende besprekingen over zijn gehouden. Ik heb
daarvoor grote waardering. Ik heb gezien, dat
de geachte afgevaardigde ook, zij het in een
andere kwaliteit, namelijk als wethouder van
Hilversum, een werkzaam aandeel heeft gehad
in allerlei besprekingen die over deze materie
zijn gevoerd. Ik verheug mij over het feit, dat
het nu zover is, dat ook de Eerste Kamer het
wetsontwerp zal aanvaarden. Ik geloof, dat dit
in het belang van het Gooiland is.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
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Keuze uit 25 jaar TVE,
Aantrekkelijk wonen in het Gooi

TVE 1971, 1 e jaargang nummer 6

De keuze van Lucie Huese.

In 1971 trokken brochures uit 1902 en 1924
reeds de aandacht. In 1995 lezen wij dezelfde
brochures met nog grotere verbazing.
Om met Bredero te spreken: "Het kan verke
ren... ”

Is thans de oplossing van het woningtekort een
van de belangrijkste problemen in het Gooi, in
het eerste kwart van deze eeuw lag dit bepaald
nog anders. Toen trachtte men juist bewoners
naar het Gooi te lokken. Van drs L.J. Janssen
uit Huizen ontvingen wij onderstaande frag
menten uit een brochure van december 1902
van de Maatschappij tot exploitatie van bouw
terrein Crailoo, gevestigd Boslaan 2 te Bussum
en uit een brochure over Laren uit 1924, waar
van de uitgever niet bekend is.

Gaat naar ’t Gooi! Maar niet voor een enkelen
Zondag, want dan benauwt U de volgende
dagen de stadslucht nog meer dan tevoren. Gaat
voor goed U daar vestigen in die overschoone
natuur, die den vermoeiden geest verfrischt en
geniet bij voortduring van de zuivere lucht, die
U verkwikt en opwekt, wanneer gij afgemat van
den arbeid met spoor en tram den korten
afstand die U van de hoofdstad, ’t terrein Uwer
werkzaamheid scheidt, hebt afgelegd. Bouwt U
in de door de Maatschappij tot Exploitatie van
Bouwterreinen ’Crailoo’, nieuw aangelegde
villa-parken ’De Eng en ” t Loo’ genaamd, een
van die uitwendig sierlijke en tegelijk zoo
gezellig ingerichte villa’s, die voor den voorbij
ganger een aangenaam uitzicht opleveren en
voor den bewoner alle gemakken aanbieden,
die het leven zoozeer veraangenamen. Belegt
Uwe gereedliggende gelden in den bouw van
een eigen huis op eigen grond; geen beter, veili
ger belegging is denkbaar! Zult gij niet reeds
genieten, wanneer Uw huis, Uw eigen huis,
geheel naar Uwe wenschen ingericht, gebouwd
wordt, wanneer gij de van elders aangevoerde

steenen langzamerhand een vorm zult zien aan
nemen. die U op de teekening heeft bekoord;
wanneer gij eindelijk de kleurschakeeringen
zult zien verschijnen, die gij reeds tevoren, toen
de plannen werden ontworpen, in Uwe verbeel
ding hebt zien afsteken tegen 't donkere sparre-
groen en ’t heldere eikeloof, dat in Uwen tuin -
Uwe plaats - in zoo ruime mate wordt aange
troffen? Vergeet echter niet bij den bouw Uwer
woning, bij den aanleg van Uwen tuin, U te
verzekeren van een vrij uitzicht over de glooi
ende korenvelden op de heuveirij, die ons
nieuw aangelegd park scheidt van het oude
Bussum, of over de heide, die zich in de rich
ting van Laren en Hilversum uren ver uitstrekt;
wij zijn overtuigd, dat wanneer deze wenk door
U wordt opgevolgd, gij iederen gast zult mede
voeren naar Uw lievelingsplekje, om hem van
het prachtige vergezicht over de akkers op het
oude Bussum te doen genieten!
Laat u niet weerhouden door de vrees, dat gij
daar Uw leven minder geriefelijk zult moeten
inrichten dan in de stad; voor behoorlijke ver
lichting (gas- of electrisch licht) zal worden
gezorgd, en wat het drinkwater betreft, uit Uw
eigen terrein kan dit volkomen zuiver worden
opgepompt: althans, wanneer gij niet de voor
keur daaraan geeft, Uw perceel aan te sluiten
aan de leiding, die in de toekomst door of van
wege onze Maatschappij U van uitstekend
drinkwater zal kunnen voorzien.
De beide villa-parken ’De Eng’ en ” t Loo’
behooren tot de hoogste en gezondste gedeelten
van het Gooi; ’t eerste ligt gemiddeld 20 meter
en ’t andere 24 tot 30 meter boven
Amsterdamsche Peil.
Wanneer men nu bedenkt, dat de ’spiegel’,
reeds als gezond genoemd, slechts hier en daar
11/2 meter boven A.P. is gelegen en ’t over
't algemeen niet verder kan brengen dan tot
4 meter, dan behoeft ’t wel geen betoog, dat
'De Eng' en ” t Loo', wat gezondheid betreft,
niet behoeven achter te staan bij de gunstigst
bekende streken van Gelderland.
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Ook wat vruchtbaarheid betreft; nu reeds verrij
zen daar dennenbosschen, groeit daar welig hel
eikehakhout, naast hoog ópschietende berken
en beuken, hier en daar afgewisseld door graan
akkers en groentevelden. Is dus de voorspelling
gewaagd, dat zoodra op dien grond na oordeel
kundige bemesting door bekwame handen tui
nen worden aangelegd, deze een lust voor de
oogen zullen worden en de parken zullen wor
den ware lustoorden, gelijk men in ons land
maar al te zelden aantreft.
En aan deze zoo schoone natuur wordt door de
kunst de hand gereikt, om een bewonderens
waardig geheel te vormen.
De bekwame tuinarchitect onzer maatschappij,
de Heer P.H. Wattez, heeft een geheel stel van
wegen ontworpen, die onze parken zullen
maken tot een middelpunt van verkeer en ver
bindingen zullen scheppen met de omliggende
plaatsen en 't meest nabijzijnde
Spoorwegstation.

Laren! Kent ge Laren, waarde Lezer?
Natuurlijk kent ge Laren! Ge kent het als het
middelpunt van het heerlijke Gooi, als een uit
gangspunt voor zalige wandelingen langs scha
duwrijke wegen, door donkere bosschen, over
bloeiende heiden ... Ge kent het van Uw bezoe
ken aan het mondaine 'Hamdorff’ met zijn jaar-
lijksche zomertentoonstelling. zijn kleurige
avondfeesten in zoele zomernachten...
Kortom, ge kent Laren als het doel Uwer korte
uitstapjes, als Uw tijdelijk verblijf in al te spoe
dig voorbi je vacanties.
Maar kent ge Laren ook als woonplaats?
Hebt ge er ooit aan gedacht U er blijvend te
vestigen? Laten anders deze weinige bladzijden
U ervan overtuigen, dat Laren, de woonplaats
van zoovele ’forensen’ ook Uw woonplaats
verdient te zijn, dat ook gi j verstandig doet er
ernstig aan te denken in Laren voorgoed Uw
tenten op tc slaan.
Denk aan de heerlijke zomermaanden er door
gebracht, aan Uw Gooische vacanties, die weer
opgewektheid brachten en levenskracht. Hoe
zal het zijn als ge hier woont, voor goed? Als
gij, moe van Uw dagelijkschen arbeid, hier uit
rust? Als Uw vrouw slechts de deur Uwer
woning behoeft uit te gaan om werkelijk buiten
te zijn, als Uw kinderen den ganschen langen
dag kunnen ravotten in Gods vrije natuur?
Lange wandelingen zult ge kunnen maken.

groote en kleine fietstochten langs schitterende
rijwielpaden in alle richtingen, naar
Hilversum, naar Baarn, naar de Lage
Vuursche, naar Blaricum, naar Huizen, naar
Bussum, naar het strand van Valkeveen of
Oud-Naarden, naar het Naardermeer of de
Loosdrechtsche plassen.
Laten Uwe zaken het niet toe? Ziet ge op tegen
noodig, deskundige technische hulp? Rijtuigen
en auto's zijn in huur te verkrijgen. Electrisch
licht is overal aanwezig, een gedeelte van het
dorp is reeds van waterleiding voorzien, terwijl
de uitbreiding daarvan tot de rest van het dorp
nog slechts een kwestie van maanden is. Ook
de gasvoorziening is in voorbereiding en zal
eveneens niet lang meer op zich doen wachten.
Het uitgebreide telefoonnet met een dag en
nacht, ook des Zondags geopenden dienst is
’s nachts met de omliggende plaatsen doorver
bonden. Een uitgebreid politiecorps en een
gemeentelijke nachtveiligheidsdienst waken
voor ieders veiligheid ook in de meest afgele
gen villa's. De post bezorgt viermaal per dag
Uw brieven en couranten en de groote avond
bladen leest ge niet later dan in de stad. De
gemeentelijke reinigingsdienst zorgt voor
geregelde vuilverwijdering en voor wegbe-
sproeiing. Een behoorlijke keuringsdienst
waarborgt, dat ondeugdelijke levensmiddelen
U niet bereiken. Meerdere geneesheren en tan
dartsen, apothekers en verpleegsters staan U
ten dienste, terwijl een nieuw, ruim, modern
ingericht ziekenhuis, met een eigen chirurg en
meerdere specialisten, U de zorgen kan vers
trekken, die ge thuis misschien niet krijgen
kunt.
Mag dit alles U nog niet verlokken, laat ons
dan wijzen op een anderen factor, die zoo vaak
van grooten, ja meestal van overwegenden
invloed is op de keuze van een woonplaats,
namelijk de plaatselijke belastingen.
Ge betaalt in Laren 50 opcenten op de persone
le belasting en 20-80 opcenten op de grondbe
lasting. (Op de vermogensbelasting worden
geen opcenten geheven, evenmin op de rijksin
komstenbelasting.) Naast de genoemde opcen
ten betaalt ge - ook in 1925-1926 - 4 procent,
zegge en schrijve vier procent inkomstenbelas
ting. Deze laatste belasting is dus te Laren
laag, de laagste van het heele Gooi.
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Keuze uit 25 jaar TVE,
De Gooise waranden
en het konijn TVE/VVG 1984, 2e jaargang nummer 1

J. Daams

De keuze van Micha Jolles.

Inleiding

Als er tegenwoordig sprake is van een Gooise
warande, dan gaat het steeds over de
Warandebergen onder Blaricum, nu nog een,
jammerlijk verwaarloosde, rest van het oude
kleinschalige Gooise boerenlandschap. De
Vrienden van het Gooi spannen zich in voor het
behoud en het goede beheer van wat vroeger
slechts één der Gooise waranden was. Omdat
uit de tot nu toe bekende Gooise archivalia
blijkt dat waranden in het Gooi terreinen waren,
die voor de jacht op konijnen werden beheerd,
volgt hier een uiteenzetting over hetgeen
bekend is over de oude waranden en over de
introductie van het konijn in deze landstreken.

Waranden

Waranden worden al heel vroeg in de Gooise
geschiedenis genoemd. In een akte van het Hof
van Holland (1470) wordt er bijvoorbeeld al
gesproken over de mersschen (moerassen),
weyden, veenen, bosschen, heyden, streuellen
(struwelen), waranden ende wildernissen, gele
gen binnen Gooiland. '' Warande is een oud juri
disch begrip waarmee de jachtgebieden van de
lagere landsheren werden aangeduid. Naast
warande kende men het begrip fore sta of
foreest voor de vorstelijke jachtgebieden.
Volgens Franck en Van Wijk’s Etymologisch
Woordenboek komt het woord overeen met het
oud Franse garenne voor jachtterrein, konijnen
park en visvijver. Het waren terreinen, al of niet
afgesloten, waarbinnen het voortbestaan van
het wild gewaarborgd was. De jacht was steeds
aan strenge voorwaarden gebonden. In latere
tijd heeft het woord warande ook de betekenis
van park gekregen. In het Engels is de oudste
betekenis van warren ook die van warande,
warenne of garenne, maar later heeft het speci
fiek de betekenis van konijnenberg of een

(afgesloten) konijnenpark gekregen. Hoe dit
zich allemaal zo ontwikkelde, is de boeiende
geschiedenis van het konijn in West-Europa,
waarover hier een aantal bijzonderheden wordt
meegedeeld.

Waar komt het konijn vandaan
Voor velen zal het een verrassing zijn te horen
dat het konijn voor ons land geen inheems dier
is. De eerste in ons land aangetroffen konijnen
botjes zijn volgens Clason gevonden in de slot
gracht van het Huis te Merwede bij Dordrecht,
dat in het begin van de 14e eeuw werd
gebouwd en bij de St. Elisabethsvloed in 1421
ten onder is gegaan.21 Lang voor onze jaartelling
werden konijnen door de Phoeniciërs in Spanje
ontdekt. Zij noemden het dier shephan en het
land waar zij deze dieren aantroffen werd i-she-
pan-im genoemd. Dit werd de oorsprong van de
latere naam Hispania (Spanje) voor het Iberisch
schiereiland. Merkwaardig is dat de Phoeniciërs
in hun eigen land een dier kenden met de naam
shepan, ook wel sjafan gespeld, dat op de in
Spanje aangetroffen dieren leek. Dit waren
klipdassen, die echter in de verste verte niets
met konijnen te maken hebben. Systematisch
staan ze in de buurt van de olifanten. Dit soort
vergissingen zijn er meer gemaakt. Zo ligt voor
de kust van West-Australië een eiland met de
naam Rottnest, een naam die te danken is aan
de oude Hollandse zeevaarders, die er de naam
van Rottenest aan gaven, omdat zij daar een
ratachtig dier aantroffen. Deze rotten waren
echter de er nu nog voorkomende quogga 's, een
buideldier. Toen na de Phoeniciërs de
Romeinen in Spanje verschenen, hebben ze uit
de Phoenicische naam i-shepan-im, Hispania
gemaakt, wat dus eigenlijk Konijnenland bete
kent. De Romeinen noemden het konijn op
grond van zijn levenswijze cuniculus, een
woord dat oorspronkelijk onderaardse gang
betekent. Ons woord konijn is afkomstig van
dat cuniculus. Ook Maarten Luther heeft bijge-
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dragen tot de naamsverwarring door in zijn
Bijbelvertaling het woord sjefan door konijn te
vervangen, waardoor in de westelijke taalgebie
den het konijn plotseling in de categorie van
voor joden onreine dieren terecht kwam. ’1 De
Romeinen maakten zich echter niet druk over
dit soort kwesties. Zij vonden het konijn een
smakelijke aanwinst voor de keuken, evenals
de haas die zij uit eigen land kenden en zo hoog
waardeerden dat zij hazen in leporaria, afgeslo
ten ruimten fokten. Toen men het konijn leerde
kennen, is men ertoe overgegaan om die ook in
afgesloten ruimten te fokken en daar zijn de
konijnenbergen voor het eerst ontstaan. Het
heeft nog heel lang geduurd voordat het dier
zich vestigde in noordelijker streken. West-
Europa was in die tijden nog dicht bebost land.
waar het konijn zich niet erg thuis voelde. Het
is een dier dat bij voorkeur een open landschap
zoekt en open landschappen waren toen
schaars. Voor 1200 waren de dieren vrijwel uit
sluitend in Spanje en Zuid-Frankrijk te vinden.
De geestelijkheid was echter al op bescheiden
schaal bezig met het fokken van allerlei rassen.
De verspreiding geschiedde vooral door kloos
ters, omdat de kerk had vastgesteld dat jonge
konijntjes buiten de vasten- en onthoudingsre-
gels vielen en daardoor op onthoudings- en vas
tendagen konden worden gegeten.41
Omstreeks 1300 bereikte het konijn ook
Nederland. Uit het Gooi dateert het eerste
bericht uit 1388; hertog Albrecht bepaalt dan
dat: die misdede ... an onsen coninen in Goylant
... dat soude wi berechten mi! onser heerliche-
de. Ook in de buurt van Amersfoort waren ze
bekend, want de bisschop van Utrecht beklaagt
zich in 1384 over de Amersfoorters, die zijn
wiltbaan destrueren van Conijnen, Feysanten
en Velthoenre. ' Het dier heeft zich, dankzij het
veel meer open karakter van het landschap, heel
snel uit kunnen breiden, vooral ook omdat het
zich zo snel voortplant. Hierover heeft men
zich in de middeleeuwen steeds verbaasd. Het
is zelfs aanleiding geworden voor de in de bio
logie en wiskunde bekende ’reeks van
Fibonacci' ontstaan uit het Konijnenvraagstuk.
Hierin werd een antwoord gezocht op de vraag
hoeveel konijnen er aan het eind van één jaar
zullen zijn indien men van één paar uitgaat en
aanneemt dat dit en alle erdoor voortgebrachte
paren elke maand een nieuw paar voortbrengen,
dat van de tweede maand af zelf weer vrucht

baar wordt. De reeks luidt: 1, 2. 3, 5, 8, 13, 21.
34, 35, 89, 144. Elk getal vormt de som van de
beide vorige getallen. Door Eeonardo
Fibonacci in 1225 uitgerekend. ”
De enorme uitbreiding van het aantal konijnen
leidde ook tot wat zich later in vele streken,
maar vooral in Australië, afspeelde: enorme
schade aan het landschap, te weten het ont
staan van vele kale vlakten, stuifzanden, scha
de aan het gewas en verhindering van de ver
jonging der bossen. Toen vooral in de duinen
langs de Nederlandse kust en op de eilanden
het aantal konijnen sterk toenam, zal dit in het
Gooi ook zijn gebeurd. Er zijn voldoende
gegevens over de grote schade die de boeren
lijden. In het lezenswaardige boek van Jelles
over de geschiedenis van het beheer en gebruik
van het Noordhollands Duinreservaat wordt
uitgebreid gesproken over maatregelen die
door de boeren genomen moesten worden om
schade aan de bouwlanden te voorkomen, over
de aanleg van heiningen om de dieren zoveel
mogelijk buiten te houden en dergelijke.
Rentenaar in zijn 'Vroegste geschiedenis van
het konijn in Holland en Zeeland’ acht het niet
uitgesloten dat juist de periode waarin konij
nen enorm in aantal toenemen de schade aan
het landschap, vooral in de duinen, mede aan
leiding is geworden voor de juist in die tijd aan
de bevolking opgelegde verplichtingen tot het
planten van helm op de kaalgeworden duinen.

Waranden in de duinstreek

Vanouds kwamen de jachtrechten toe aan de
landsheer. In Holland dus de graaf. Deze kon
echter delen van zijn jachtgebied schenken aan
allerlei heren. Dit gebeurde dan in de vorm van
waranden. Dan had men het recht om in een
niet-afgesloten terrein, onverschillig of dat aan
anderen toebehoorde, met uitsluiting van ande
ren, waartoe dus ook de eigenaar van de grond
kan behoren, op een bepaalde diersoort of dier
soorten de kleine jacht te beoefenen.51 Toen de
betekenis van het konijn toenam, als voedsel
en als leverancier van vellen, blijkt dat veel
waranden bedoeld zijn uitsluitend voor de
konijnenjacht.
Vooral in de loop van de 16e eeuw wordt het
recht van konijnenvangst in waranden in de
duinstreek dikwijls verpacht. De pachters wer
den aangeduid als duinmeijers en er zijn vele
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Gravure van jagers
in het Gooi, nabij
Laren 17e eeuw.

bepalingen in contracten opgesteld waaraan
deze zich moesten houden. Vandaar ook de ver
wijzing in de Gooise pachtovereenkomsten van
1555 en 1564 naar de ordonnantiën van de dui
nen in Holland waaraan de pachters zich moes
ten houden. Als een warande gepacht werd
door bijvoorbeeld de eigenaren van heerlijkhe
den, zoals nog al eens voorkwam, gebeurde dit
omdat deze heren zo’n warande als hun privé
jachtterrein beschouwden. Zij stelden dan een
duinmeijer of jachtopziener aan die voor de
naleving van de voorschriften moest zorgen.
Dit gebeurde ook in het Gooi, waar de waran
den nogal eens aan de baljuw van Gooiland
werden verpacht.
Jelles2’ geeft een uitvoerig overzicht over de
ontwikkeling in de duinstreek waar het eerste
pachtcontract voor tien jaar gold, zoals later in
het Gooi ook het geval was. In de loop van de
16e eeuw neemt het aantal pachtcontracten
sterk toe: de konijnenvangst wordt een belang
rijk economisch aspect in de duinstreek. In
1598 blijken de pachters zich te moeten houden
aan liefst 36 artikelen over verplichtingen en
bevoegdheden van de pachter, over het weren
van roofdieren, honden en katten, enzovoort.
Tegen het eind van de overeenkomst moet de
warande of het park opgeleverd worden met
een van te voren vastgestelde populatie van
voedsters en rammelaars naer advenant.
Dit wordt uitdrukkelijk ook in de Gooise over
eenkomsten gesteld, waarbij dus verwezen
wordt naar de voorwaarden geldig in de duins

treek. Die regeling van de konijnenbevolking
werd bereikt door bij de vangst, die veelal met
netten plaatsvond, een aantal vrouwelijke konij
nen te sparen. Deze werden gemerkt door het
inknippen van de oren, waarna de dieren weer
werden losgelaten. Bij een nieuwe vangst
behoefde de pachter zijn konijntje niet opnieuw
te ’seksen’. Het werkte dus tijdbesparend. Op
deze wijze was het mogelijk om te komen tot
een voor een bepaald gebied globaal vastgestel
de konijnendichtheid.
Dat een warande bestemd voor konijnen iets
specifieks was, blijkt uit het feit dat in 1342
graaf Willem IV die warande van der coninen,
ten zuidwesten van Haarlem gelegen, aan de
heer Dirk van Brederode schonk. Dit terrein lag
naast des Heren warande van Brederode.
In de archieven wordt voor Holland het konijn
voor het eerst in 1297 genoemd als graaf Jan I
aan zijn vrouw bepaalde gebieden, gelegen tus
sen Maas en Zijpe, en rechten in lijftocht geeft.
Daartoe behoren dan guarennes cervorum, hin-
darum et cunicolorum, de waranden van de her
ten, hinden en konijnen.

De Gooise pachtovereenkomsten

In Enklaar’s Middeleeuwse Rechtsbronnen van
Stad en Lande van Gooiland zijn enkele pachto
vereenkomsten opgenomen. Van de overeen
komst van 1530 volgt hier de tekst.
Roerende de verpachtinge van der warande van
Goylant, Cornells van Borselen.
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1530 November 29.
Upten XXlX-en dach in Novembry int jaer duy-
sent vijfliondert ende dertich soe es bij den luy-
den van den rekeningen in den Huge vanwege
de key(zerlijke) Ma. bij advyse van den rent
meester generael van Kennemerlant ende
Westvrieslant Adriaen Stalpart overcommen
ende geappointiert mit Cornells van Borsselen,
schiltknape, aengaende de warande in Goylant,
als dat hij de vois. warande mit Interen toebe-
hoiren in pachte hebben ende behouden sal
voor den tijt ende termijn van thien geheelen
jaeren lanck geduerende ende achtereenvolgen
de, beginnende ende ingaende sinte
Martinsdage laetsleden in dit jegewoirdige jaer
XVc dertich; mits daer jaerlicxs voeren uuyt-
treckende ende betaelende tot des key. Ma.
proffijt als grave van Hollant ende heere slants
van Goylant de somme van twintich ponden van
XL gr. Vlaems tpont in handen van den voirn.
rentmeester ofte andere, indertijt wesende, ten
gewoenlicken termijnen; wel verstelende ende
up condicien, dat de voirs. Cornells van
Borsselen ter expiracie van zijnen pacht gehou
den wordt de voirs, warande up te leveren, wel
gepopuleert ten minste mit tweehondert paer
conynen, voesters ende rammelaers naer adve-
nant. Tot verzekertheyt van welcken pacht ende
upleveringe als voeren den voirn. Cornells
gehouden wordt zekere caucie ende borchtocht
te stellen in handen van denselven rentmeester,
daermede hij van wegen de key. Ma. tevreden
zij-
Actum in der earner en van den rekeningen in
den Haghe upten dach ende int jaar als boven.
Mij present, Damas."

In deze akte wordt slechts in het algemeen
gesproken over de warande van Gooiland, ter
wijl als voorwaarde bij het beëindigen van de
overeenkomst wordt gesteld dat de pachter
ervoor moet zorgen dat hij de warande aan zijn
opvolger nalaat, wel gepopuleert mit tweehon
dert paer conynen, voesters ende rammelaers
naer advenant.
Dit is ook het geval met de in Enklaar opgeno
men pachtovereenkomst van 27 oktober 1541.
Hierin is ook de verpachting van de gorsserij-
en, gelegen omtrent den huyse van Muyden in
drien stukken, genaemt die Hofweye, opgeno
men en wel voor een bedrag van dertig ponden
's jaers, voor welk bedrag de pachter ook de

dijk bij de Hofweide moet onderhouden. Het is
niet duidelijk wat er met het gebied de gorsse-
rijen, gelegen omtrent den huyse van Muyden...
bedoeld wordt. Een gorsserij is een aanwas van
de kust vanuit zee. die op den duur begroeid
raakt en daardoor bruikbaar als weidegebied.
Uit de tekst valt niet op te maken of deze gors
serij al was ingedijkt.
Op 13 april 1545 wordt alleen de warande van
Gooiland weer verpacht, nu voor zeven ponden
thien scellingen van XL groten Vlaems tpondt.
Ook weer met de voorwaarde na afloop van de
pacht de warande achter te laten met tenminsten
tweehondert paer conijnen.
Op 26 februari 1546 wordt weer een nieuwe
overeenkomst gesloten angaende de waranden
in Goylandt,... die nu leegh liggen. De nieuwe
pachter moet daarmee genoegen nemen. Hij
moet de warande sulex aanvaerden, als hij die
vinden sal, sonder questie oft actie te moegen
intenteren oft quereleren van de peupulatie oft
dat hem voornoemde waranden nyet behoor-
lijck opgelevert en sullen werden. Hij moet ze
wel achterlaten met tweehonderd paar konijnen.
Opvallend is dat deze pachtovereenkomst staat
aangekondigd als een Verpachtinge van de duy-
nen in Ghoylant. De pachter Reynier
Rutgertszoen, pacht voor 10 jaar tegen een
pacht van 24 ponden Vlaams.
Op 14 maart 1555 is er weer een verpachting
van den duynen in Ghoylant om Heynrick
Heynricxzoen alias Kas gen. In de tekst wordt
over de waranden, in meervoud, gesproken. De
nieuwe pachter moet de waranden weer aan
vaarden zoals ze erbij liggen. De pachtsom is
aanmerkelijk hoger: 50 ponden Vlaams.
Ende ter expiratie van desen zijnen jegenwoir-
digen pacht werd hij gehouden deselve waran
den wel gepopuleert op te leveren tenminste
met zeshondert paer konijnen, meest voetsters
dan rammelaars, al volgend zekere ordonnan
tiën gemakt up des key. Mat. duynen in
Hollandt.
Zo wordt het ook gesteld in de verpachting van
26 januari 1564 aan Paulus van Loo, de
Casstelleyn van Muiden. Weer 600 paar konij
nen achterlaten volgende de ordonnantiën van
nu. des co. Mt. duynen in Hollant. Die laatste
zinsnede, een verwijzing naar de ordonnantiën
van Holland, brengt ons een eind verder. In de
duinstreek en de bossen langs de binnenduin-
rand is de jacht namelijk van ouds een sterk
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Kaart N.H. Bonifatius. ca. 1600
met de Waranden.

beschermd heerlijk recht geweest, waarnaar tal
rijke documenten verwijzen. De hele landstreek
was rijk aan grof- en kleinwild. Er zijn talloze
jachtplakkaten bekend over de regelingen van
de jacht die hier buiten beschouwing zullen
worden gelaten, gezien het feit dat in de pachto
vereenkomst en met betrekking tot de waranden
alleen over konijnen wordt gesproken.
Of een plakkaat uit de Bourgondische tijd
(1470) aan de bewoners van de duinstreek over
het oren van katten en het poten of blokken van
honden ook elders werd toegepast, is niet uit te
maken. Men moest namelijk de oren van katten
afsnijden om het binnendringen van konijneho-
len aan de dieren te verhinderen. Honden moes
ten rondlopen met een stuk hout om de hals of
er werd deze dieren een poot afgehakt om ze te
verhinderen hard te lopen bij het achtervolgen
van wild. Een overzicht van alle bepalingen
wordt gegeven door Jelles.21
Uiteraard zijn er talrijke stukken over het ille
gaal vangen van konijnen, men leze er Hooft
maar op na. Stroperij kwam altijd voor.
Volgens de Gooiers was het geen stroperij,
omdat hun vanouds de jacht zou zijn toege
staan, zoals Hortensius dit meldt.71 Dit komt
niet overeen met het reeds vermelde handvest
van hertog Albrecht aan de Gooiers, dat hij ze

zou vervolgen als zij zich aan konijnen vergre
pen, maar wel met de getuigenverklaring die
mevrouw Koster in TVE publiceerde.M Hierin
verklaart een aantal oude Gooiers onder ede dat
zij altijt tot haren appetijte op Goyerbosch
gejaecht hebben mit panden mit fretten als ’t
hem belieft heeft ende voirts mit honden
gejaecht hebben deur Goylant rustelijck ende
oeck vredelijck sonder contradictie van yemant.
Ende oock van haren ouders dick ende menich-
werff gehoerdt te hebben.
Omdat fretteren vrijwel uitsluitend gericht was
op de konijnenvangst, gold blijkbaar het verbod
van hertog Albrecht niet meer. Of er ooit een
beschikking is geweest, zoals bijvoorbeeld in
Brabant in de middeleeuwen het geval is
geweest over het toestaan van de jacht van
’haar op haar en veer op veer’ voor de bevol
king is niet bekend. Valkerijen, fretteren en de
jacht met honden waren daar lange tijd aan de
gewone Brabanders toegestaan.
In elk geval is stroperij tenminste in later tijd
streng vervolgd.
Pieter Cornelisz. Hooft heeft er moeite genoeg
mee gehad. Cerutti beschrijft een geval van
stroperij in Huizen in het jaar 1619, dat de
moeite van het lezen waard is. Tenslotte is het
schieten van een haas door Harmen Vos in
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1899 als protest tegen de jachtbeperkingen die
de Gooiers waren opgelegd, een roemrucht
incident geweest in de strijd om de rechten van
de Erfgooiers.

Waar lagen de Gooise waranden

Op het hierbij opgenomen kaartje van het Gooi,
ontleend aan Meyer,i(>> zijn vier waranden aan
gegeven, zoals deze voorkomen op de bekende
kaart van Gooiland na de heideverdeling van
1843. Alleen de Wolfskamer en het Loo wor
den met name genoemd. Op de kaart van Perk
uit 1843 wordt ook Ooms of Rijsbergen
genoemd, geheel op Huizen’s gebied, naast
’van ouds Warande Coppenberg’ op Blaricums
gebied, die grensde aan Rijsbergen.

Op een kaart van Gooiland van Tirion uit 1750,
aanwezig in de collectie van de Vaart (nu het
Goois Museum, red.), heeft Perk een nadere
begrenzing van volgens hem blijkbaar de
belangrijkste waranden aangegeven. De door
Meyer genoemde verdere kleinere waranden
komen dan niet meer ter sprake. Op een kopie
uit 1855 van de kaart van Nicolaas Hubertz.
Bonifatius van omstreeks 1610 (ook aanwezig
in de Vaart) zijn op een simpele manier een vrij
groot aantal gebieden omlijnd en als waranden
aangeduid. Dit zijn de volgende terreinen:
Braembergen ofte Braessem warande,
Cruysbergen Warande, Wol(f?)bergen waran
de, Dreuvik waerhande, Gooyer Bosch
Waerhande, De Witte Bergen waerhande.
Driebosch waerhande, De Wolfskamer waeran-
de, Warande ghenaemt Achterhuysen,
Rijsbergen, zijnde waerande, Coppenbergh
waerhande tot Blarkom. De laatste vier vormen
op deze kaart een aangesloten gebied. Gezien
de primitieve weergave is het niet mogelijk de
meeste gebieden goed thuis te brengen. Op de
kopie staat verder bijvoorbeeld De Dreuvik
warande (dus in de buurt van de Trompenberg
in Hilversum), maar op het origineel is niet dui
delijk uit te maken wat er staat.
De westelijke waranden liggen alle in een
gebied dat als Hex staal aangegeven.
's-Graveland bestond immers nog niet.

De Warandebergen bi j Blarieum

Uit het .voorgaande blijkt duidelijk dat de
Gooise waranden in het verleden een belangrij
ke rol hebben gespeeld. Nu leeft de naam alleen
in de Warandebergen bij Blarieum, al is dit
gebied groter dan het door Perk is aangegeven.
Dieperink heeft in een uitgebreid artikel in
TVE/VVG "’ de betekenis ervan als monument
voor het oude Gooise cultuurlandschap
geschetst. De historische achtergronden van het
begrip warande heeft hij daar niet bij betrokken.
De schrijver van dit artikel, die de achtergron
den daarvan belicht, is van mening dat deze ook
van wezenlijke betekenis zijn voor de land
schappelijke waardering van het geheel, al
behandelt het slechts een heel specifiek aspect
van het onderwerp. In het patroon van de
warandebergen dat talloze elementen bevat van
het historisch proces dat aanleiding is geweest
voor het ontstaan ervan, hoort dit aspect een
plaats te vinden. Tenslotte komen er nog altijd
konijnen voor.
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Keuze uit 25 jaar TVE,
De Gooise Noordflank

TVEfVVG 1984, 2e jaargang nummer 3
M.W. Jolles

De keuze van Jan Kwantes.

In drieërlei opzicht verwijst het artikel naar
mogelijke synthesen, het samenvoegen van
delen die gecombineerd meer waard zijn dan
hun optelsom.
1. Ik citeer:... in heel Nederland neemt de

noordflank een eigen plaats in, want zelden
ziet men op zo ’n klein stuk grond zoveel
afwisseling van natuur en kindschap.

2. Het artikel beantwoordt aan de doeleinden
van beide uitgevers: het bevorderen van ken
nis van het Gooi en omstreken in historisch
perspectief en het streven naar behoud van
cultuur- en natuurwaarden en het eigen
karakter van het Gooi.

3. Het artikel ging uit van het ’Integraal
Beheersplan Gooise Noordflank', een studie
van het Gewest Gooi en Vechtstreek, het
samenwerkingsorgaan van de gemeenten, dat
- door coördinatie bij het oplossen van grens
overschrijdende problemen - meer kan bie
den dan de gemeenten afzonderlijk.

Bij het beschouwen van de ontwikkeling van
het noordelijke Gooi kunnen we niet voorbij
gaan aan de figuur van J.P. van Rossum, gebo
ren 3 juni 1778, overleden 21 maart 1856. Hij
was gehuwd met Jeanne Marie Louise
Hughues, wier ouders woonden op de buiten
plaats Oud-Valkeveen bij de Zuiderzee. De hui
dige ’uitspanning’ is gevestigd in de oude stal
van het buiten. Van Rossum kwam regelmatig
in het Gooi bij zijn schoonouders. Het huis op
de buitenplaats bestaat niet meer.
In 1813 werden door het Franse garnizoen, dat
te Naarden gelegerd was, het logement
Zandbergen vanouds ’Jan Tabak’ en het
18e eeuwse ’Berghuis’ aan de weg van Naarden
naar Laren verwoest. Van Rossum kocht de
beide ruïnes. ’Jan Tabak’ werd verder oost
waarts aan de straatweg van Naarden naar
Laren herbouwd, ’Zandbergen’ bouwde hij
voor zichzelf weer op als woonhuis met stallen

en boerderij op de oude plaats. ’Berghuis’ werd
door hem niet herbouwd, maar hij bouwde er
wel een theekoepel. De plaats behield hij als
fraaie tuin met kassen voor zijn liefhebberij:
kweken.
Tussen 1815 en zijn dood kocht hij alle grond,
aan weerszijden van de Amsterdamsestraatweg
tot de Zuiderzee, westwaarts tot de Naarder
meenten, en oostwaarts tot de Oude
Blaricummerweg en de Eukenberg. Daarop
bouwde hij verscheidene huizen, zoals
Zandbergen, Nieuw-Valkeveen en Flevorama.
Door vervening kwamen huizen en gronden aan
zijn dochters, respectievelijk schoonzoons:
Zandbergen aan Kuhn, Flevorama aan Dudok
van Heel, Nieuw Valkeveen, De Limiten, Oud-
Naarden en Oud-Valkeveen aan Mijnssen.
Oud-Naarden werd voor de eerste wereldoorlog
door A.E. Dudok van Heel gekocht uit de boe
del van mevrouw Van Woensel Kooy-
Mijnssen. Later gingen veel losse gronden in
andere handen over. Vooral in de 20e eeuw met
de ontwikkeling van het Gooi als woonstreek
ging de verkaveling door.
Wij kunnen ons nu wel afvragen hoe het moge
lijk was dat één persoon bij zijn leven zo’n
enorme oppervlakte bijeen kocht, maar de
grondprijzen waren zeer laag en de grond meest
arme hei- en bosgrond. Van Rossum was een
goede handelsman, die er door afzanding rede
lijke landbouwgrond van wist te maken en het
zand verkocht voor ophoging en spoordijken."
Nu maakt het terrein deel uit van het grotere
gebied dat we de Gooise noordflank noemen,
langs de kust van het Gooimeer tot de Huizer
haven, langs de Randweg en de Gooiersgracht
over Blaricum tot Hoog Laren en Rijksweg 1,
en dan weer tot de kust, maar nu met uitzonde
ring van het terrein van Naarden
International b.v.
Het Gewest Gooi en Vechtstreek heeft er een
gedegen studie aan gewijd, die de basis is
geweest voor het Integraal Beheersplan Gooise
noordflank, dat in mei 1983 in twee statige
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Huize Drafna, ca. 1920.
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delen (één bevat de
bijlagen) is versche
nen. Het verschaft
nuttige lectuur die
zich goed lezen laat
en waaraan in het
volgende enkele
opmerkingen gewijd
zullen worden.
Niet alleen in het
Gooi. maar in heel
Nederland neemt de
noordflank een eigen
plaats in, want zelden
ziet men op zo'n
klein stuk grond
zoveel afwisseling
van natuur en land-
schup. Er is een kust
strook met een belangrijke inilieugradiënt en
veel bijzondere planten. Voor trekvogels biedt
het ondiepe water een prachtige pleisterplaats.
De landgoederen en de zanderijen hebben cul
tuurhistorische waarde. Als restanten van vroe
gere landbouwsystemen zijn de heidevelden
ook van cultuurhistorisch belang en het centrale
bosgebied met zijn afwisseling van akkers is
zowel landschappelijk als recreatief aantrekke
lijk.
De waarde van de engen of liever van wat daar
nog van over is, wordt tegenwoordig hoog aan
geslagen, zoals nu ook in bestemmingsplannen
wel erkend wordt en tenslotte vormt het gebied
van de Warandebergen de laatste natuurlijke
overgang tussen de Gooise stuwwal via de
maatgronden naar de Eemvallei.
Voor een groot deel dankt het zijn aantrekke
lijkheid aan mensenhand, die door landbouw en
bebossing voor een grote differentiatie heeft
gezorgd. Maar zoals vaak wist die mensenhand
ook hier niet van tijdig ophouden. Na de 'ont
sluiting' van het Gooi, door de aanleg van de
spoorweg, is de noordflank door verstedelijking
aangetast. Het gebied werd door steeds meer
wegen doorsneden. Gelukkig zijn niet alle
wegen er gekomen! De redding van het
Bikbergerbos, nu al weer een ruim aantal jaren
geleden, is een voorbeeld van de ene mensen
hand die de andere van het kwaad heeft afge
houden. Hand in hand met de verstedelijking
nam natuurlijk de recreatiebehoefte toe. De
massale vormen welke het plankzeilen heeft

aangenomen, heeft langs de Gooimeerkust
geleid tot het verjagen van watervogels die
hier een rustig voedings- en broedgebied had
den. Tot voor de opmars van de surfplank was
het ondiepe water voor de kust voor vrijwel
ieder ontoegankelijk.
Wèl is de situatie veranderd sinds Jacob van
Lennep in zijn Ferdinand Huyck kon schrijven
over de kust van de Zuiderzee: Aan de eene
zijde strekte zich, zoover het oog kon reiken,
als een gebloemd tapijt de golvende vlakte uit,
waarvan de eentonigheid werd afgebroken
door enkele partijen eikehakhout, dat reeds
hier en daar de gele najaarskleur bij het mal-
sche groen van het Augustusloof vertoonde.
Ten Zuidwesten vertoonden zich de torens van
Naai den, en verder op die van Weesp en
Minden; terwijl Amsterdam slechts even door
een grauwen nevel zichtbaar was. Oostwaarts
lag het bevallige Huizen en daarachter het net
gebouwde Blaricum: en ten Noorden liep de
heuvel glooiend af tot de plek, waar de
Zuiderzee zijn voet kwam bespoelen.
De landbouw heeft veel bijgedragen aan de
landschappelijke variatie, maar tegenwoordig
is de positie van de landbouw in het Gooi sterk
teruggedrongen. Er is nauwelijks plaats meer
voor en ook is veel van het weideareaal verlo
ren gegaan. De landbouw, die er nog is, dreigt
door overbemesting het omringend natuurlijk
milieu te verstoren.
En zo moet het Integraal Beheersplan wat
triest constateren dat op het ogenblik vrijwel
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elke verdere ontwikkeling van de ene maat
schappelijke functie direct ten koste van de
andere gaat. Om hiervoor nu een oplossing te
vinden wil het Gewest voor de Gooise noord-
flank een beleid ontwikkelen, dat de drie hoofd
functies, de landbouw, de recreatie en de natuur
in onderlinge samenhang brengt. Vandaar de
nadruk op het integrale.
Nu wordt algemeen aan het plangebied in zijn
totaliteit de kwalificatie natuurgebied of gebied
met hoge landschappelijke waarden toegekend
en men zou zich dus kunnen afvragen waarom
het dan niet in de eerste plaats als zodanig
behandeld wordt. Het antwoord dat het Gewest
geeft, is dat in veel gevallen geen scheiding tus
sen de functies in dit kleinschalige gebied meer
mogelijk is. Zoals al even aangeduid, is er een
tekort aan landbouwgebieden waardoor aan
moderne, grootschalige methoden niet te den
ken valt. Aan de andere kant is er ook weer te
weinig natuurgebied om de gedachte aan een
reservaat te kunnen verwezenlijken. De integra
tie is dus de enige oplossing.
Daarom is het beleidskader het samengaan van
de natuur, zonder de kwaliteit daarvan aan te
tasten, met recreatie en landbouw.
Hieruit worden dan weer een drietal afgeleide
doelstellingen geformuleerd:
-  de landbouw moet rendabel blijven, in natuur

en landschap geïntegreerd worden en recre
atie mogelijk maken;

- de mogelijkheden voor landrecreatie moeten
blijven bestaan, zelfs uitgebreid worden,
maar ongewenste effecten op de natuur moe
ten vermeden worden;

- het specifieke karakter van natuur en land
bouw en de grote verscheidenheid moeten
gewaarborgd worden.

Wie dit leest, zal ongetwijfeld aan het verhaal
van de wolf, de kool en de geit denken. Het lijkt
een onoplosbare puzzel. Maar in welke richting
wordt er dan toch naar oplossingen gezocht, al
zijn dat ook in wezen deeloplossingen? Het
beheersplan geeft er een lange reeks, welke
allemaal een eind in de goede richting kunnen
helpen, al zal een totale oplossing wel tot de
vrome wensen blijven behoren. We zitten nu
eenmaal met te velen op een te klein gebied.
Het is niet mogelijk om bij wijze van illustratie,
meer dan een enkele greep te doen uit de reeks
van de aangedragen voorstellen.
Voor de gehele kuststrook wordt de oplossing
gezocht in het overdragen aan één natuurbe-
schermingsinstantie en in het uitvoeren van
natuurbeheer. De oeverrecreatie zou elders haar
heil moeten vinden en wel bij de Hollandse
Brug, in het westen, het gebied ’Gooierserf bij
de Oostermeent en nieuw in te richten moge
lijkheden bij de Stichtse Brug, in het oosten.
Wat de landgoederen betreft wordt aan planolo
gische bescherming en een daarop gericht
beheer gedacht. Voor de heidevelden zijn regel

matig terugkerende
beheersmaatregelen nodig
en voor de bossen wil het
plan een beheer dat
samenhangt met de func
tie van het bos. Daarbij
wordt ook gedacht aan de
mogelijkheid om bijvoor
beeld naaldbos te veran
deren in loofbos.
Om nog even op de heide
velden terug te komen,
zouden wij willen opmer
ken dat een goede, in het
Gooi toepasbare beheers
vorm eigenlijk nog niet
gevonden is. In dit over
bevolkte gebied heeft de
hei wel het allermeest van
allerlei soorten recreatie te
lijden. Moet het Gooisch
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Huize Flevorama, ca. 1910.
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Natuur Reservaat dan zo duidelijk op de recre-
atietoer blijven zitten? Alleen pecuniae causa?
In de reactie van de Gooivrienden op de jongste
beheersnota van het G.N.R. is al gesteld, dat het
dringend nodig is prioriteiten te stellen en niet
’ten eeuwige dage’ aan de oude, verouderde,
doelstelling vast te houden.
De landbouw is een hoofdstuk apart, dat zich
niet zo makkelijk als de rest laat lezen, omdat
het grote deskundigheid ter zake vergt. Als
oplossingen worden genoemd kavelruil om
meer rendabele bedrijfsvoering mogelijk te
maken, rundveehouderijen zouden moeten ver
dwijnen en vooral de positie van die boeren, die
de landbouw als hoofdberoep uitoefenen, zou
versterkt moeten worden.
De recreatie kan niet zonder natuur en land-
schap, dat is duidelijk. Maar door dit te stellen
is al meteen aan de recreatie de grens aangege
ven. Dan blijft het misschien hoogstens hier een
beetje bij en daar een beetje af!
Als groot knelpunt vermeldt het plan het uitblij
ven van een inrichting van het Warandegebied,
waarmee het gemeentebestuur van Blaricum
voor de zoveelste keer in gebreke wordt
gesteld.
Als de lezer hier aangekomen is met de lectuur
van het beheersplan, zal hij zich waarschijnlijk
met een onbehagelijk gevoel gaan afvragen hoe
het nu verder moet. Hoe staat het met de kansen
van realisering? Dan moet hij allereerst aan de
planologische mogelijkheden denken. Als hij
hier door de bomen het bos niet meer ziet. is dat
begrijpelijk.
Op rijksniveau zijn er vijf heel belangrijke
beleidsstukken. De provincie heeft zeven nota's
geproduceerd, die van direct belang zijn voor
ons onderwerp. Het gewest is niet achter geble
ven en komt met zes, terwijl van de drie betrok
ken gemeenten (Naarden. Huizen en Blaricum)
ongeveer een dozijn bestemmingsplannen voor
het gebied van kracht zijn. Tel dan daar het
beheersplan 1982-1987 van het G.N.R. nog bij
en dan heeft u de belangrijkste planologische
wapens in het arsenaal.
En nu het streekplan voor het Gooi en de
Vechtstreek, dat op dit ogenblik in herziening
is? Zal dat het vaste punt zijn waaraan we onze
hoop en verwachtingen kunnen ophangen?
Het streekplan zal zeker een belangrijke voor
waarde vormen. Vandaar de grote belangstel
ling waarmee de vereniging van Vrienden van

het Gooi de herzieningsprocedure volgt en pro
beert die in een bepaalde richting te sturen. Als
met het in de aan de herziening vooraf gegane
nota gestelde uitgangspunt: behoud van het
karakter van het Gooi, ernst gemaakt wordt, zal
dat van grote betekenis zijn. Een streekplan-
kaart die duidelijk en nauwkeurig de natuurge
bieden aangeeft, zal een goede toetssteen zijn
voor alle komende (herzieningen van) streek
plannen.
Maar aan de andere kant moet bedacht worden,
dat streekplannen vaak te globaal zijn om erg
veel houvast te bieden en zeker om aan inrich-
tings- en beheersvraagstukken richting te kun
nen geven. Er blijkt een duidelijk hiaat te zijn
tussen streek- en bestemmingsplannen, al wordt
er aan oplossingen om het gat op te vullen wel
gewerkt. Zodat het toch in hoofdzaak van de
bereidheid en de goede wil van gemeentebestu
ren zal afhangen of de suggesties van het inte
grale beheersplan voor de Gooise noordflank
over worden genomen en toegepast.
Het Gewest zelf is zich deze situatie terdege
bewust, zoals onder meer blijkt uit de, in de
gewestraadvergadering van 1 december 1983
aangenomen, motie waarin het dagelijks
bestuur verzocht wordt om een voortgangsrap
portage door een in te stellen begeleidingscom
missie. welkejaarlijks moet rapporteren, bij
houden en inventariseren. Er liggen al genoeg
rapporten in de la, zei men! In diezelfde verga
dering werd opgemerkt, dat het beheersadvies-
plan, hoe goed ook, geen verbindende schakel
ten aanzien van de uitvoering biedt. Daarbij
werd gedacht aan de mogelijkheid om in het
kader van een gemeenschappelijke regeling of
van een andere vorm van samenwerking de uit
voering van het beheersplan onder te brengen
bij het gewest. Tot nu toe is aan die gedachte,
voor zover ons bekend, geen gevolg gegeven,
maar duidelijk is het in elk geval dat de maker
van die opmerking het cruciale punt heeft aan
gegeven.
Een goede gedachte van het beheersplan lijkt
ook de grotere beheerseenheid, vooral voor de
landgoederen. Het beste zou natuurlijk zijn het
in onverdeeld eigendom blijven van een land
goed, maar dat zal dikwijls onmogelijk blijken.
Samenwerkingsverbanden van meerdere land
goederen onder één beheerder (Landgoed b.v.)
zouden een duidelijke stap in de goede richting
zijn. Een soortgelijke gedachte dus als in de
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gewestraad werd geopperd.
Voor de hei- en bosgebieden
staat het beheersplan een
zelfde gedachte voor, welke
geheel aansluit bij een sug
gestie die de Gooivrienden
destijds deden in hun com
mentaar op de beheersnota
van het G.N.R. De beheers
nota bepleit verder het aan
stellen van milieuambtena
ren of zelfs milieupolitie,
zoals door de vereniging
’Leefmilieu ’t Gooi e.o.’ al
enige tijd wordt voorge
staan. Een andere mogelijk
heid is het beheer door vrij
willigers, in welke richting
de gemeente Hilversum al
een duidelijke stap gedaan
heeft (Spanderswoud!).
Het mooiste zou natuurlijk
zoveel mogelijk samenwer
king tussen de gemeenten zijn, maar van
bereidheid daartoe is tot nu toe niet zoveel
gebleken. En toch zou dit nodig zijn. Drie
gemeenten bezitten het grootste deel van de
grond, afgezien van de particuliere eigenaren.
Daarnaast heeft het G.N.R. verschillende
belangrijke natuurterreinen in het plangebied.
Die drie gemeenten maken deel uit van het
Gewest, maar het Gewest kan weinig vuist
maken tegenover de gemeenten. Waarmee we
op ons uitgangspunt terug zijn!

Over het integrale beheersplan zou nog veel te
zeggen zijn, maar met het bovenstaande is wel
licht een indruk van het hele werk gegeven.
Over de bijlagen, die samen het tweede deel
vormen, kan hier evenmin veel gezegd worden,
maar het is de moeite van het lezen waard.
Naast een uitvoerig overzicht van de literatuur
betreffende de Gooise noordflank valt er veel te
lezen over flora, fauna, landbouw en recreatie.
Op cultuurhistorisch gebied is de geschiedenis
van de landgoederen interessant.
Landgoederen, in heel Nederland, genieten de
laatste tijd veel belangstelling, zoals uit tal van
publikaties blijkt. Vooral ook wordt aandacht
gevraagd voor de bescherming van de histori
sche parken en tuinen, juist omdat het huis mèt
de omringende tuin en het park vanouds een

eenheid vormen. Huis en tuin moeten bij elkaar
blijven!
In die tuinen zongen vroeger in de zomeravon
den en -nachten de nachtegalen dat het een lust
was, soms zelfs te veel van het goede! Mijn
grootouders logeerden ’s zomers dikwijls op
Flevorama en mijn moeder vertelde ons later
graag dat haar vader het raam van de slaapka
mer dicht deed onder het uiten van minder
vriendelijke woorden aan het adres van de
nachtegalen, die hem alweer uit de slaap hiel
den!
Dat was vroeger. Over de jaren 1973-1977 tel
den leden van de Vogel werkgroep Het Gooi in
hetzelfde gebied zegge en schrijve één broe
dend nachtegalenpaar. Maar gelukkig neem ik
in mijn eigen tuin nu weer meer broedende
vogels waar.
Als dit laatste voor het hele Gooi kenmerkend
geacht kan worden, dan zal het ook zijn noord
flank in dit opzicht wel beter gaan. En het zal
stellig ook in veel andere opzichten beter gaan
naarmate er meer van de suggesties van het
beheersplan uitgevoerd zullen worden. Het is
om deze reden dat er hier aandacht aan besteed
is.

NOOT
1) Zie TVE/VVG. jrg. l,nr. 2, 1983. pp. 144-152.
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Activiteiten van de
Stichting Tussen Vecht en Eem

Groene geschiedenis tussen
Vecht en Eem
De laatste jaren neemt de belangstelling voor de
groene geschiedenis toe. In 1993 verscheen een
boek met als titel Groene geschiedenis van
Nederland. In dit boek geven de auteurs J.L.
van Zanden en S.W. Verstegen een ruime
definitie: groene geschiedenis bestudeert de
geschiedenis van natuur en milieu, met andere
woorden de relaties tussen mens, natuur en
milieu in het verleden oftewel de wisselwerking
tussen cultuur en natuur. We kunnen groene
geschiedenis ook omschrijven als de geschiede
nis van het landschap. Onder landschap ver
staan we een ruimtelijk waarneembaar deel van
de aarde, ontstaan en in stand gehouden door de
wisselwerkingen van levende en niet-levende
natuur, met inbegrip van de mens. Het is duide
lijk dat er parallellen zijn in andere disciplines,
zoals historische geografie, historische ecolo
gie, sociale en economische geschiedenis, agra
rische geschiedenis, enzovoort. ’Historisch
groen’ is een minder geschikte term omdat dit
te veel geassocieerd wordt met parken en plant
soenen. De historie van dit ’stadsgroen’ of
’gebruiksgroen’ vormt echter wel een onderdeel
van de groene geschiedenis.

Wat we onder ’groen’ verstaan, is sterk afhan
kelijk van de definitie van natuur en van de
visie van de mens op die natuur. Ongerepte
natuur bestaat in Nederland niet meer. De mate
van menselijke invloed verschilt sterk per
gebied. In ons land kunnen we een vloeiende
reeks onderscheiden van nagenoeg natuurlijke
landschappen met een geringe invloed van de
mens tot stedelijke landschappen die zeer sterk
door de mens beïnvloed zijn. Vooral in het tus
sengebied, de historische agrarische of halfna-
tuurlijke landschappen, is in veel gevallen spra
ke van verweving van natuur en cultuur.
Natuur kunnen we definiëren als alles wat zich

zelf ordent en handhaaft, al of niet in aanslui
ting op menselijk handelen, maar niet volgens
menselijke doelstellingen. We kunnen verschil
lende soorten natuur onderscheiden: oernatuur,
gebruiks-natuur, bedreigende natuur, heilzame
natuur, decor-natuur, enzovoort
(Natuurbeschermingsraad, 1993).

De verschillende visies van de mens op de
natuur zijn sterk historisch bepaald. In de
Renaissance gold een ander natuurbeeld dan in
de Romantiek. Natuurbeelden worden mede
door immateriële kwaliteiten bepaald. Aan
laatstgenoemde kwaliteiten wordt in onze wes
terse cultuur vaak minder waarde toegekend
dan aan de materiële levensbehoeften van voed
sel en veiligheid die de natuur ons biedt. Naast
nut voor de mens heeft natuur ook een emotio
nele waarde (de natuur als plek waar van
schoonheid en rust kan worden genoten) en een
intrinsieke waarde, dit is de waarde die de
natuur in en voor zichzelf heeft, los van enig
menselijk belang.

Tussen Vecht en Eem

Tot dusverre is er binnen Tussen Vecht en Eem
betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de
groene geschiedenis, terwijl ons gebied in dit
opzicht juist zo boeiend is. Aan historisch-
geografisch onderzoek van nederzettingen en
kleine landschapselementen is wel iets gedaan.
Maar er zijn nog vele hiaten tussen Vecht en
Eem. Ditzelfde geldt voor de inventarisatie van
veldnamen, waarvoor de oudste kadasterkaart
en interviews met voormalige gebruikers van
een gebied de belangrijkste bronnen zijn.
Veel minder aandacht is besteed aan historische
parken en tuinen. Het gaat daarbij om landgoe
deren, buitenplaatsen, stadsparken, villaparken,
begraafplaatsen, villatuinen en boerenerven.
Over een aantal landgoederen in de noordflank
van het Gooi zijn in Tussen Vecht en Eem stu
dies verschenen, maar het beeld is nog niet
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compleet. Aan de buitenplaatsen in ’s-
Graveland is reeds veel onderzoek verricht
maar ook hier zijn nog hiaten, vooral ten aan
zien van de beplanting. Voor de vele buiten
plaatsen aan de Vecht geldt hetzelfde. En wie
schrijft de historie van de landgoederen Einde
Gooi en Pijnenburg?
De Nederlandse Tuinenstichting werkt reeds
verscheidene jaren aan een landelijk project
over tuinarchitecten die in de periode 1850-
1940 in ons land hebben gewerkt. In ons gebied
zijn vele voorbeelden te vinden van tuinen die
zijn ontworpen door bekende tuinarchitecten
als Leonard Springer, Dirk Tersteeg, Henri
Copijn en Zn. en Tine Cool. Vaak bevinden
deze tuinen zich bij huizen die door bekende
architecten zijn gebouwd, bijvoorbeeld
J.W. Hanrath en K.P.C. de Bazel. Bekend zijn
enige begraafplaatsen in Hilversum die respec
tievelijk door L. Springer en W.M. Dudok zijn
aangelegd. Bij het ontwerp van enige villapar
ken in Hilversum waren eveneens vermaarde
tuinarchitecten betrokken. Ook voor renovatie
van parken zoals het Laperspark in Hilversum
(Dudok en J.H. Meyer) of de Kom van Biegel
in Bussum (D. Tersteeg) is onderzoek nodig.
Naar de boomkwekerijen die indertijd in het
Gooi gevestigd waren, is nog geen onderzoek
verricht. Naarden was het centrum van de
boomkwekerijen. In deze stad waren de kweke
rijen van de familie Wattez, Dirk Tersteeg, J.
Jurrissen en G.A. van Rossem gevestigd. De
eerste twee waren tevens tuinarchitect.
De publikatie van een boek met beschrijvingen
en tekeningen van de bijzondere straatbomen
van Hilversum is indertijd jammerlijk mislukt.
Aan de boerenerven is slechts summier aan
dacht besteed, onder andere door de
Boerderijenstichting Utrecht (1955). In
Blaricum, Laren, Eemnes en in de Vechtstreek
zijn nog vele interessante boerenerven die om
bestudering vragen.

Bij al deze historische tuinen en parken gaat het
om twee aspecten: de vormgeving (architec
tuur) en de beplanting. Deze twee facetten vor
men een onverbrekelijke eenheid. Bij boerener
ven komen daar nog de rechtshistorische aspec
ten bij. Belangrijk is om een plattegrond op
schaal te tekenen waarop gebouwen, padenpa
troon, beplanting en dergelijke zijn aangege

ven. Door middel van interviews en archiefon
derzoek kan het zelfs lukken om verdwenen
tuinen op papier te reconstrueren.

Een voorbeeld

Onderzoek naar de groene geschiedenis kan
een belangrijke maatschappelijke betekenis
hebben. Als bewoners invloed kunnen uitoefe
nen op de ruimtelijke kwaliteit van hun omge
ving zal dit tot grotere waardering leiden. Een
goed voorbeeld vormt de visie (1995) van de
Stichting Historisch Goed Loosdrecht op de
toekomst van de buitenplaats Eikenrode, ter
plaatse ’Bos van Hacke’ genoemd. In verschil
lende publikaties van de Historische Kring
Loosdrecht was de bewoningsgeschiedenis van
deze in de bebouwde kom gelegen buitenplaats
grondig beschreven. Er was echter weinig
bekend over de gebouwen en vrijwel niets over
het parkbos met zijn flora en fauna. Nadat een
projectontwikkelaar de buitenplaats Eikenrode
in 1975 had aangekocht, is het gebied ernstig
verpauperd. In 1994 werd het terrein aange
kocht door de gemeente Loosdrecht en open
gesteld voor het publiek. Daar een duidelijke
visie op de toekomst ontbrak is door de
Stichting Historisch Goed Loosdrecht een
beeld geschetst van de huidige situatie (knel
punten) en de gewenste eindsituatie. De cul
tuurhistorische en de natuurwetenschappelijke
waarden van het gebied zijn duidelijk
omschreven en de activiteiten die nodig zijn
om de gewenste eindsituatie te bereiken wor
den opgesomd. Deze activiteiten zijn in een
plan van aanpak uitgesplitst in een deelplan
voor de gebouwen, een landschapsplan en een
natuurbeheerplan. Aanvullende maatregelen
zijn nodig in het kader van de waterhuishou
ding en het recreatieve gebruik. Uiteindelijk
zal dit moeten leiden tot een integraal beheer-
plan voor het gebied. Tevens is een financiële
onderbouwing opgesteld.
Gebouwen en park zijn als eenheid ontworpen,
mogelijk door de grote architect LD. Zocher jr.
Het park bezit een verrassende structuur en
vele bijzondere oude bomen, waarvan de leef
tijd gerelateerd kon worden aan drie generaties
van de familie Hacke van Mijnden. De minis
ter van OCW heeft het gehele complex inmid
dels aangewezen als beschermd monument
waardoor ongewenste ontwikkelingen kunnen
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worden gekeerd. Mede door de inzet van lokale
historische organisaties is deze buitenplaats van
nationale betekenis behouden gebleven.

Oproep

Ik doe hierbij een oproep aan alle historische
kringen tussen Vecht en Eem om in dit tijd
schrift te rapporteren over hun activiteiten op
het gebied van de groene geschiedenis.
Vervolgens kunt u nagaan welke nieuwe pro
jecten er binnen uw werkgebied mogelijk zijn.
Desgewenst kan het bestuur van TVE u terzijde
staan met literatuurverwijzingen en bestaande
handleidingen. In vele gemeenten liggen nog
talloze mogelijkheden voor onderzoek naar de
groene geschiedenis braak.

P. A. Bakker

Reacties

Graag uw reacties / correspondentie naar
P.J.J.M. Timmer
Schakel 35
i 251 SV Loossdrecht
Tel. 035 - 5823412
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Jubileumconcert 25 jaar TVE
In het kader van het 25 jarig bestaan van TVE
wil het bestuur nog een feestelijk
(jubileum)concert organiseren. Gedacht wordt
aan een programma gewijd aan Gooise compo
nisten. Een radiostad als Hilversum met de
diverse orkesten levert uiteraard een rijk scala
van verschillende componisten. Verder heeft
naast Hilversum ook Bussum en Naarden een
Muziekschool onder bekende kopstukken ais
Johan Schoonderbeek en Jan Nieland gehad. In
1937 was Hugo Godron een van de eerste
klankregisseurs bij de radio. Hij schreef in i 939
een Suite Bucolique voor fluit/piano, die kan
geiden als fraaie impressie van de Gooise dre
ven (bucolisch betekent "landelijk"). In 1960
kwam de pianist Cor de Groot eveneens als
klankregisseur in dienst van de NOS. Zijn
muziek bevat veel divertissement, b.v. La
Patineuse (Sjoukje Dijkstra Wals 1963 ).
Van Herman Nieland kan een Arioso voor
viooi/orgel genoemd worden. Het concert zou
dan in een kerk moeten plaatsvinden, om ook
orgelwerken solo te kunnen programmeren. In
1990 schreef de in Bussum geboren en getogen

componist-dirigent Jan Felderhof spontaan
een Fantasia voor fluit/harp voor een jong
fiuit/harpduo, dat hij net in Bussum had
horen optreden.
Enkele namen nog tenslotte: Cornells
Andriessen jr. (Liederen; Gulden Boek der
Gemeente Hilversum), Hugo de Groot
filmmuziek) en Oscar van Hemel. Het

XYZ der muziek van Casper Höweler
(1897-1969 Blaricum, ooit docent muziek
geschiedenis aan de Toonkunst
Muziekschool te Bussum) geeft meer
beKende namen.
Datum en plaats van net concert worden in
een volgend nummer nader aangekondigd.
Ook zal t.z.t. een uitgebreid artikel over
Gooise musici gepubliceerd worden.

Jan Schaap/Fred Bos
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Afscheid van Mr Frits Le Coultre

Op 4 oktober 1995 heeft Mr. Frits Le Coultre
zijn functie als voorzitter van de Stichting
’Tussen Vecht en Eem’ overgedragen. Dit
gebeurde tijdens de vergadering van het alge
meen bestuur in het Singermuseum te Laren.
Elf jaar heeft hij kundig en voortvarend deze
functie in het dagelijks bestuur uitgeoefend.
Toen zich op 3 september 1984 interne moei
lijkheden in het dagelijks bestuur voordeden,
werd, in loco, een interim-bestuur gevormd
bestaande uit de heren A. van Keulen, K. Kool
en P. Timmer met de opdracht om de lopende
zaken van de stichting te behartigen en ijverig
te zoeken naar leden die deel wilden gaan uit
maken van een nieuw dagelijks bestuur.
Al op 29 november 1984 kon aan het algemeen
bestuur een nieuw bestuursteam worden voor
gesteld dat op 4 december 1984 het werk begon
onder voorzitterschap van Frits Le Coultre. Dat
dit alles zo goed en vlot verliep, is zeker te dan
ken aan Frits die niet al te lang bedenktijd heeft
genomen om ’ja’ te zeggen.
In die beginperiode moesten problemen tot
oplossing worden gebracht, bestuurstaken wor
den vastgesteld en verdeeld waarna een nieuw
toekomstbeleid is uitgestippeld. Flet nieuw
gevormde bestuur wist zo de kar uit het mulle
zand te trekken en op de weg te houden, waar
bij Frits een goed voerman was.
Ieder jaar bleef hij de initiator van de ’Open
Dagen’ en dat waren er elf! Tot de voorberei
dingen van die in 1996 in Muiden heeft hij de
aanzet gegeven. Gewend als Frits was, waren
ook alle andere vergaderingen door hem terde
ge gedocumenteerd met een ordner vol papie
ren en zodanig voorbereid dat deze ook duide
lijk en zakelijk geleid werden om tot besluiten
te komen. Hij vergat daarbij de kwinkslagen
niet om spanningen te breken en aandacht te
houden.
Er is veel tijd gestoken in representatieve aan
gelegenheden op alle niveaus, waardoor de
stichting in de picture was en bleef. Het is niet
nodig om in detail activiteiten en verantwoor
delijkheden waarmee een voorzitter geconfron
teerd wordt te vermelden. Doelstellingen berei
ken en belangen goed behartigen vergt tijd,
geduld en capaciteit. Frits heeft dit alles goed
benut.

Begrijpelijk is het dat hij, nu hij toch al 75
levensjaren telt, overigens gezond en wel, zijn
werk wilde overdragen.
Op deze plaats onze hartelijke en welgemeende
dank voor zijn energie en belangeloze inzet. De
’goodwill’ van de stichting kon er wel bij
varen!
Met een gerust hart is de taak nu overgenomen
door ing. Jan Schaap, die zeker met elan en op
zijn wijze verder gaat.
We zullen wel verstoken blijven van de kope
ren familiebel, die Frits zo langzamerhand tra
ditioneel op de ’Open Dagen’ deed luiden om
’het volk’ tijdig bijeen te krijgen!

Piet Timmer

TlIJ

F. Le Coultre bij Opendag TVE in 1992 te Hilversum.
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Een laatste stiftreis

Op zaterdag 1 juni 1996 zal voor de laatste
maal een TVE-stiftreis worden georganiseerd
en wel met als reisdoel Susteren. Deze reis is
vorig jaar niet doorgegaan, maar op verzoek
van velen wordt alsnog de mogelijkheid gebo
den deze excursie te maken. Het vrouwenstift
Susteren (Limburg) heeft een zeer respectabele
geschiedenis die opklimt tot de vroege 8e eeuw.
In de kerk zijn een aantal grafzerken van abdis
sen en kanonikessen uit de 15e tot de 17e eeuw
te zien. Toen in 1793 de Fransen hier huishiel
den had de rentmeester van het stift ervoor
gezorgd dat geen documenten in hun handen
zouden vallen. Twaalf dagen lang brandden de
charters en bescheiden, de bevolking reageerde

Interieur Kerk te Susteren.

hierop met: ”er wordt veel goeds, maar ook
veel kwaads verbrand". Zeven stiftsdames,
variërend in de leeftijd van 64 tot 20 jaar, ble
ven over; sommigen konden Susteren niet vaar
wel zeggen en sleten er hun laatste levensda
gen. Van groot belang zijn enkele voorwerpen
die zich in de schatkamer bevinden, zoals het
eikenhouten schrijn van een van de grote abdis
sen (Amalberga) en fragmenten van het zilve
ren beslag daarvan, die dateren uit de 10e eeuw.
Heel bijzonder is ook een 11e eeuws evangelie
boek met prachtige miniaturen, dat vermoede
lijk in Fulda is gemaakt; het is een van de oud
ste manuscripten in ons land.
Van Susteren gaan we naar het 17e eeuwse ves

tingstadje Stevensweert. gele
gen aan de Maas, ten zuidwes
ten van Roermond. Het stadje
dankt zijn vesting aan de gou
verneur van de Spaanse
Nederlanden. Een zware, zes
hoekige aarden wal en zeven
bastions omgaven deze kleine
nederzetting. Alleen het straten
patroon is bewaard gebleven,
maar aan het centrale plein
bevindt zich nog de comman-
dantswoning en twee kerken
waarvan één tegenwoordig als
streekmuseum dienst doet.
Tenslotte bezoeken we de kas
teeltuinen van Arcen. die in
deze tijd in volle bloei staan.
Donateurs/abonnées van TVE
(met één introducé(e)) kunnen
zich NU reeds opgeven voor
deze excursie door middel van
overmaking van het bedrag van
ƒ 55,- (inclusief bus, koffie en
lunch) uitsluitend op postgirore
kening 2423490 ten name van
mevrouw T. Kruijmer-Vos,
Botterstraat 7a, 1271 XL
Huizen. De volgorde van bin
nenkomst bepaalt de deelname;
er zijn ongeveer 50 plaatsen
beschikbaar.
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Literatuur

Boekbespreking

Alledaagse Dingen en Traditie

Uitgegeven door Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, Lucasbolwerk 11. 3512 EH
Utrecht, tel. 030-231 9997.

Door splitsing ontstonden al weer enige tijd
geleden een nieuwsblad en een publiekstijd
schrift: Alledaagse Dingen en Traditie.

Alledaagse Dingen is bedoeld voor iedereen die
zich als professional of als leek op de hoogte
wil houden van wat er gebeurt in het veld van
volkscultuur: leden van (lokaal) historische ver
enigingen, folklore of volkskunstgroepen,
medewerkers van oudheidkamers en archieven
en andere geïnteresseerden. Het nieuwsblad
houdt hen op de hoogte van nieuwe boeken,
cursussen, tentoonstellingen, studiedagen, ver
slagen van studiedagen en symposia. Het blad
verschijnt vier maal per jaar. Een proefabonne
ment kost ƒ 20,-.

Traditie. Tijdschrift over tradities en trends
schrijft over nieuwe gebruiken en de achter
grond van bestaande gewoontes. Het is rijk
geïllustreerd, in full-color en verschijnt even
eens vier keer per jaar. Een jaarabonnement
kost ƒ 35,-.

Katholiek Muiden na de Reformatie

door S.C. van Diest
54 pag.
Uitgegeven door de Historische Kring Stad
Muiden, 1994.

Jaarlijks geeft de Historische Kring Stad
Muiden een extra publikatie over geschiedkun
dig onderzoek uit. ’Katholiek Muiden na de

Reformatie’ is de laatst verschenen uitgave in
deze serie. Uitvoerig worden het tot stand
komen van de katholieke kerk, de vergroting
daarvan en de bouw van de pastorie uit de doe
ken gedaan. De geschiedenis van het
Zusterhuis, de Schooi 1911 (St. Josephschool)
en het Roomskatholieke Verenigingsgebouw
completeren het geheel. Met de toenemende
ontkerkelijking staat de toekomst van al deze
gebouwen op het spel of zij krijgen een andere
bestemming. Een interessant document waarin
de moeizame ontwikkelingen om steunpunten
voor het katholieke leven te formeren zijn vast
gelegd. Nog net op tijd nu de teloorgang al is
ingezet.

Bouw-historische Documentatie en
Waardebepaling

Vesting Naarden, Kazerne Oud Molen
door ir A. Viersen en drs E. Vink
180 pag., rijk geïllustreerd
Uitgegeven door de Rijksgebouwendienst van
het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1994.

Dit rapport, dat in augustus 1994 is verschenen,
behandeld het in 1878 gebouwde bomvrije
kazernegebouw annex hospitaal op het bastion
Oud Molen. In opdracht van de
Rijksgebouwendienst heeft Kamphuis Bureau
voor Bouwhistorie zich beziggehouden met een
inventarisatie en interpretatie van de bouwkun
dige elementen die in de kazerne en de bijbeho
rende remise en poterne aanwezig zijn. Dit
werk is grotendeels uitgevoerd door
ir A. Viersen. Daarnaast werd uitgebreid
archiefonderzoek gedaan naar de bouw en het
gebruik van de kazerne door drs E. Vink.
Het rapport bestaat uit een algemeen gedeelte,
waarin aan de hand van bronnenmateriaal
wordt ingegaan op de bouwgeschiedenis van.
kazerne Oud Molen. Daarbij wordt ingegaan op
de plannen, het bestek en de werkzaamheden.
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Daarnaast wordt een schets gegeven van het
uiteindelijke resultaat: in- en exterieur van
kazerne, remise en poterne na de voltooiing van
de bouwwerkzaamheden en de later doorge
voerde wijzigingen aan het gebouw, die overi
gens niet zeer talrijk zijn geweest.
Behalve een bouw-historische schets wordt in
het algemene gedeelte ook een waardering van
de kazerne, remise en poterne gegeven. De con
clusie is dat het bij deze gebouwen gaat om een
object van militair-historisch en -architecto
nisch belang, dat een goed beeld geeft van de
militaire bouwkunst aan het eind van de vorige
eeuw. In de huidige toestand biedt het complex
een hoge mate van authenticiteit en het is zeer
de moeite waard het gebouw te restaureren en
een passende bestemming te geven.
Na het algemene gedeelte volgt een literatuur
lijst en een uitgebreid overzicht van gebruikte
bronnen. Het rapport wordt besloten met drie
bijlagen, waarin een uitgebreide beschrijving
wordt gegeven van de huidige situatie van in-
en exterieur van het bomvrije Hospitaal Oud
Molen, de bomvrije Remise, het
Munitiemagazijn en de Ijskelder en een
beschrijving van de Poterne.
Tot slot volgen 80 pagina’s met illustraties,
bestaande uit oorspronkelijke tekeningen en
meer en minder recente foto’s van het in- en
exterieur.

De joodse gemeenschap in ’s-Graveland
en Kortenhoef 1730-1945

door Wim Fecken
Prijs ƒ 37,50
Metreg., 1995.
Verkrijgbaar bij boekhandel CW 79 te
Kortenhoef of bij de auteur tel. (035) 656 0226.

Op vrijdag 13 oktober jongstleden zag een
publikatie het licht waarvan de wordingsge
schiedenis bijna 8 jaar in beslag nam. De heer
Fecken, amateur-historicus te Kortenhoef,
besteedde deze periode aan onderzoek van een
grondigheid en uitputtendheid die (helaas) hier
in de streek nog zelden voorkomt. Om de
geschiedenis van de vroegere joodse gemeen
schap in ’s-Graveland en Kortenhoef vast te
leggen, bezocht hij een groot aantal archief
diensten en bibliotheken. In zijn inleiding bij
het boek zegt Fecken getracht tc hebben de bio

grafieën van de joodse families te beschrijven.
Dat is niet het enige wat het boek biedt. Na een
summiere beschrijving over de positie van de
joden in Europa in het verleden te hebben
gegeven, leidt Fecken ons langs alle facetten
van het joodse leven in de beide dorpen. De
eerste joodse bewoners, de Franse tijd en de
19e eeuw vormen korte hoofdstukken.
Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op het
ontstaan van de ’sjoel’ te ’s-Graveland en de
afscheiding van Hilversum. Dan volgen onder
meer beschrijvingen van de ontwikkeling van
de gemeente, de regels waaraan men zich
hield, de totstandkoming van de begraafplaats,
de armenzorg en de groei en afname van de
joodse bevolking.
Naast levensbeschrijvingen van enkele andere
joodse ingezetenen wordt vooral uitgebreid
stilgestaan bij de familie De Leeuw (oorspron
kelijk Levie). Deze familie was dan ook van
groot belang voor de gemeente. Zo was
Heijman de Leeuw de stuwende kracht achter
het stichten van de synagoge. Door het raad
plegen van kadastrale en notariële archieven
wist Fecken gegevens boven water te halen
over welstand, beroep, woonadressen en
wedervaren van deze De Leeuw en zijn naza
ten.
Elk hoofdstuk wordt direct gevolgd door bron
vermeldingen, maar ook maakt de auteur in de
tekst regelmatig gewag van de problemen die
hij bij zijn onderzoek ondervond en hoe hij
deze wist op tc lossen. Zo ontstond behalve
een geschiedschrijving ook een verslag van
een onderzoek.
De joodse gemeenschap bestond voor de twee
de wereldoorlog nog maar uit enkele personen.
Fecken voelde zich verplicht ook de nazaten
van hen die al eerder de dorpen verlieten te
volgen tot aan, voor velen, hun dood in de con
centratiekampen. Bij de aanbieding van het
boek in het gemeentehuis van 's-Graveland
maakte de burgemeester bekend dat op het
huis Noordereinde 17/19 te "s-Graveland, de
lokatie van de synagoge èn van de slagerij van
de familie De Leeuw, door de gemeente een
herinneringsplaquette zal worden aangebracht.
Het boek is te verkrijgen bij boekhandel
CW 79 te Kortenhoef of door telefonische
bestelling bij de auteur, tel. (035) 656 0226.
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Actualiteiten

Singer Museum

Auguste Rodin (1840-1917), beeldhouw
werk en foto's

15 oktober 1995 - 14 januari 1996
In samenwerking met Musée Rodin te Parijs
wordt in Nederland een dubbel-tentoonstelling
georganiseerd. Het Paleis in Den Haag expo
seert kleine sculpturen, werken op papier en een
documentaire tentoonstelling over de relatie
van Rodin met Nederland. Bovendien vertelt
deze tentoonstelling het verhaal rond het beeld
1’ Age d’Airain. Het Singer Museum toont de
monumentale beelden en beeldengroepen. Ook
is een documentair gedeelte gewijd aan leven
en werk van deze bijzondere beeldhouwer. In
beide exposities spelen (oude) foto’s een
belangrijke rol.

Singer Museum. Oude Drift 1, 1251 BS Laren
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 11 .OO
IT. 00 uur
zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur
maandag 1 januari
25 december gesloten
Tijdens de Rodin-tentoonstelling is het Singer
Museum ook op zondag vanaf 11.00 uur geo
pend.
telefoon (035) 531 5656; infolijn
(035)531 5232;
fax (035) 531 7751

Stichting Comenius Museum

'Het Labyrint', een bron van verwarring

Tot en met 18 februari 1996
Het Comenius Museum in Naarden organiseert
komende winter een tentoonstelling over een
van de oudste metaforen: het labyrint. In deze
expositie wordt, naar aanleiding van het boek

van Comenius 'Het Labyrint der Wereld’, een
beeld gegeven van het doolhof in de mytholo
gie en de kunst door de eeuwen heen. Er zullen
bouwfragmenten van het Egyptische labyrint te
zien zijn, middeleeuwse manuscripten en werk
van onder andere Pieter Breughel, Romeyn de
Hooghe, Henri Fantin-Latour en Pablo Picasso.
In de mythe van Theseus en Ariadne neemt het
labyrint een centrale plaats in. Het symbool zelf
is echter al veel ouder; de vroegste archeologi
sche vondsten dateren uit circa 2000 voor
Christus. Door de eeuwen heen hield men zich
bezig met het vinden van haar oorsprong en
betekenis. Het labyrint is niet alleen bekend als
symbool, als metafoor, maar ook als werkelijk
bestaand fenomeen. Paleizen uit de oudheid
werden door klassieke schrijvers omschreven
als ware labyrinten; bekendste voorbeeld is
wellicht het Paleis in Knossos. In Romeinse
villa’s werden tal van labyrint-mozaïeken aan
getroffen, zoals ze ook terug te vinden zijn in
middeleeuwse, gotische kathedralen. Monniken
gebruikten het doolhof als metafoor in hun
manuscripten, waarvan er enkele te zien zullen
zijn. Tijdens de renaissance werden talloze
tuin-labyrinten aangelegd; nog tot 1900 was het
labyrint niet uit de tuinarchitectuur weg te den
ken.
Nog altijd spreekt het labyrint bij moderne kun
stenaars tot de verbeelding: soms in algemene
zin, soms in samenhang met de mythe van
Theseus en Ariadne. Op de expositie zijn daar
enkele sprekende voorbeelden van te zien.
Het boek ’Het Labyrint der wereld en het para
dijs des harten’ werd door Comenius (1592-
1670) geschreven tijdens de Dertigjarige
Oorlog (1618-1648). een periode van persoon
lijk verdriet en wereldlijke chaos. In het eerste
deel, ’Het Labyrint der Wereld’ laat Comenius
een pelgrim de staat van de wereld, voor hem
liggend als een labyrint, onderzoeken. Hij
noemde zijn boek ook wel ’drama over de futi
liteit, nutteloosheid van de wereld’. In het twee
de deel, ’Het Paradijs des Harten’, vindt de pel-
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grim - en Comenius - troost en inspiratie bij
god.

Comenius Museum, Kloosterstraat 33,
1411 RS Naardeu; telefoon (035) 694 3045
Openingstijden dinsdag t/m zondag 14.00-
17.00 uur '

Stichting tot Beheer van Werk IV

Op 22 mei is in Bussum opgericht de Stichting
tot Beheer van Werk IV. Deze stichting heeft
als doel, door exploitatie van een bij Sportpark
Zuid in Bussum gelegen oud fort, de restauratie
daarvan mogelijk te maken.
Werk IV is in 1869 gebouwd als deel van de
zogenaamde voorstelling van Naarden, die in
een wijde boog ten zuiden van Bussum, van de
Karnemelksloot tot aan het huidige landgoed
De Beek, werd aangelegd. Het bestond uit vijf
verdedigingswerken. Werk IV was het grootste,
het zogenaamde hoofdwerk en het is het enige
van de vijf, dat nog is overgebleven. Het is een
rijksmonument. Het bijzondere van het fort is,
dat het een droge gracht heeft, omringd door
een van schietgaten voorziene muur. Het
bestaat uit een hoofdgang en twee kazematten
van elk drie vertrekken. Het verkeert echter in
een ernstige staat van verval en moet dus nodig
gerestaureerd worden. Dat kost miljoenen.
Er zijn gegadigden voor het gebruik van het
fort voor sociaal-culturele doeleinden: het ver
zorgen van creatieve opleidingen en tentoon
stellingsruimte van kunstnijverheidsprodukten.
Ook zijn er ideeën om een deel te exploiteren
als vergaderruimte. Het voorterrein van het fort
- het zogenaamde glacis - zal overigens, na de
restauratie, opengesteld worden als wandelpark,
zodat de Bussummers er zullen kunnen genie
ten van de natuur.
Het is verder de bedoeling, dat binnenkort de
mogelijkheid zal worden geopend om als
begunstiger bij te dragen aan de restauratie van
het fort.

Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit
vertegenwoordigers van de Historische Kring
Bussum, het Bussumse bedrijfsleven, het soci
aal-culturele leven en de Stichting Menno van
Coehoorn, die landelijk ijvert voor het behoud
en de bescherming van oude vestingwerken.

Het voorlopige secretariaatsadres van de stich
ting is: Nieuwe Raadhuisstraat 14, 1404 KH te
Bussum, tel. (035) 692 0487.

Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland

Industrieel erfgoed

Onlangs hebben de consulenten van Noord-,
Zuid-Holland en Utrecht in samenwerking met
de Stichting ’1996: Jaar van het Industrieel
Erfgoed' en 'Het projectbureau Industrieel
Erfgoed’ het project ’Sporen van Nijverheid:
op zoek naar Industrieel Erfgoed’ gestart.
Industrieel erfgoed in de ruimste zin van het
woord is een belangrijk stuk cultuurhistorie:
wij denken niet alleen aan de monumentale
fabriekspanden, maar ook aan de technische
ontwikkelingen en de economische, demogra
fische en sociale gevolgen voor de plaatselijke
samenleving.
Op 25 maart startte het project met een studie
dag in Leiden. Op diverse plaatsen gaan nu ini
tiatieven van start om onderzoek te doen naar
het eigen, plaatselijk industriële verleden. In
1996. uitgeroepen tot het Jaar van het
Industrieel Erfgoed, zullen daarvan resultaten
worden getoond, vooral rond de Open
Monumentendag, die in dat jaar ’industrieel
erfgoed’ als aandachtspunt heeft.
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Varia

Auteurs

drs ing H. Bakker (geb. 1924). Na een techni
sche loopbaan bij een wetenschappelijk insti
tuut geschiedenis gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit van Utrecht met als specialisa
tie Economische en Sociale geschiedenis.
Woont te Weesp.

Piet Bakker (geb. 1937). Woont reeds 27 jaar
in Kortenhoef. Sinds 1963 als bioloog werk
zaam bij de Vereniging Natuurmonumenten te
Amsterdam en ’s-Graveland. Thans belast met
het beleid ten aaanzien van landschap en cul
tuurhistorie in de terreinen van
Natuurmonumenten. Meer dan 50 publikaties
over botanie, natuurbeheer en cultuurhistorie.

F. Le Coultre (geb. 1920). Jurist. Oud-secreta-
ris van de Vereniging van Vrienden van het
Gooi (reservaat); oud-voorzitter van de
Stichting Tussen Vecht en Eem.

Verantwoording illustraties

25 jaar TVE,
foto van de auteur.

Zandpad.
heruitgave collectie Goois Museum.

Floris en de golfsport,
reproductie collectie Goois Museum,
kaart, collectie Nederlands Sportmuseum,
Lelystad.

Erfgooierswet,
foto's, De Spiegel, 21 mei 1955.

De Gooise Waranden,
kaart, Alg. Rijksarchief, Den Haag,
collectie Hingman nr. 2588.
ets, collectie Six, Amsterdam.

De Gooise Noordhoek,
prentbriefkaarten en foto's, collectie Goois
Museum.

Activiteiten TVE,
foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist.

De Werkgroep Sneltram gaf in het septembernummer een overzicht van haar werkzaam
heden. Zij zoekt nu op korte termijn, in verband met verbreding van haar activiteiten,

enige nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Onze voorkeur gaat uit naar actieve mensen met kennis of belangstelling voor planologie

en/of railvervoer.
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met P. Abrahamse, tel.: 030 635 1684.
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