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Zo'n 400 buitenlandse werknemers demonstreerden begin jaren tachtig voor betere huisvesting in Hilversum en de
rest van de regio Gooi en Eemland (coll. Stevens).

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem



Ongewone verhalen
Ditmaal weer een 'gewoon' nummer, maar wel met
ongewone verhalen.

We openen met het artikel van Eddie de Paepe
over de geschiedenis van de Gooise gastarbeid van
na de oorlog. Voor de naoorlogse migratiegeschie
denis is het 'de hoogste tijd'. Belangrijk is het vast
leggen van de ervaringen van de 'gastarbeiders'
zelf, maar de eerste generatie is al zeer op leeftijd.
Ook archiefonderzoek is trouwens nodig. Een eer
ste kennisname van wat er in Hilversum beschik
baar is levert een geschiedenis op die allesbehalve
vrolijk stemt.

Mooi speurwerk is te vinden in het relaas van
Arie Manten over de verdwenen ridderhofstede
Rietveld aan de Vecht bij Breukelen. In 1987 kreeg
hij een encyclopedisch werk uit 1725 in handen
waarin deze ridderhofstede vermeld werd, terwijl
niemand meer enige notie had van het bestaan er
van. Manten ging aan het snuffelen en achterhaal
de uiteindelijk de plaats waar het kasteel gelegen
moest hebben en de familie die het heeft gebouwd.

Heel actueel is het artikel Landschap op de schop
over de enorme veranderingen die zich voltrokken
hebben in het het Gooi en het randgebied rond
Baarn. Tot voor kort bepaalden de boeren hoe het
landschap er uitzag. Nu is hun aantal enorm ge
daald, veel land komt vrij en nieuwe functies doen
hun intrede. Moet er zomaar aangerommeld wor
den of heeft de overheid een ordenende taak? Onze
landbouwredacteur Mathijs Witte doet uitvoerig
verslag van geschiedenis en actualiteit.

Nog meer landschap in dit nummer. Ruud
Gortzak schildert een portret van het jubilerende
Goois Natuurreservaat en Jan Vollers schrijft een
column over de dreigende ondergang van de Blari-
cummermeent.

Tot slot in dit nummer een artikel over twee
eeuwen armenzorg in Weesp op basis van de uit
puttende archiefstudie van Aukje Zondergeld-
Hamer, door wie het zwijgen over de armen tussen
Vecht en Eem eindelijk eens doorbroken werd.
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Naoorlogse gastarbeid in het Gooi
De hoogste tijd voor historisch onderzoek

Eddie de Paepe

'De komst van gastarbeiders naar ons land was
het begin van een grote verandering. Nederland
werd een multiculturele samenleving.' Aan het
woord is Ineke Strouken, directeur van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Zij con
stateert dat er over deze belangrijke periode
in de Nederlandse geschiedenis maar weinig
is terug te vinden in archieven en musea.
'Ook voor lokaal historische verenigingen is het
nog onontgonnen terrein. Dat is jammer, want
niet alleen is de migratiegeschiedenis een onlos
makelijk deel van de Nederlandse geschiedenis, het
is ook een manier om nieuwe Nederlanders te
betrekken bij ons erfgoed.' Reden voor het Ne
derlands Centrum voor Volkscultuur om een
project op te zetten met als doel historische
verenigingen en andere erfgoedinstellingen
te laten zien hoe zij migratiegeschiedenis
kunnen integreren in de lokale en regionale
geschiedenis.

Onderdeel van dit project is het boek Wer
ken, werken, werken, waarin de geschiedenis
van de gastarbeiders in Tilburg en omstreken
in de periode 1963-1975 wordt geschetst. De
drie auteurs hebben veel mensen geïnter
viewd (oral history) en gefotografeerd, ar
chiefmateriaal opgespoord, foto's uit familie
albums gereproduceerd. Het verkregen
materiaal is overgedragen aan het Regionaal
Archief Tilburg. De resultaten van het onder
zoek zijn verder vertaald in een reizende ten
toonstelling, terwijl de gevolgde methodiek is
overgedragen via studiedagen en artikelen in
de tijdschriften Volkscultuur en Alledaagse
Dinger:.

De hoogste tijd

De auteurs van Werken, werken, werken -  Jan
Stads, Paul Spapens en Henk van Doremalen

-  stellen dat het hoog tijd was om de geschie
denis van de eerste gastarbeiders in Tilburg
vast te leggen. Al was het alleen al omdat
hun komst de stad zo ontzettend heeft veran
derd. Zij constateren verder dat er op lokaal
niveau nauwelijks onderzoek is gedaan naar
dit onderwerp. Datzelfde geldt voor het vast
leggen van de ervaringen van de eerste gast
arbeiders. Stads, Spapens en Van Doremalen
roepen de gemeente Tilburg zelfs op om in
de landen van herkomst kopieën te laten ma
ken uit onder meer kadaster en burgerlijke
stand. Ook zou het regionaal archief foto's
moeten bewaren van de dorpen waar de
gastarbeiders zijn geboren.

Bij de vorming van zo'n schaduwarchief
mag het volgens de drie auteurs niet blijven.
Het Tilburgs Stadsmuseum en het Regionaal
Archief Tilburg moeten een gezamenlijk pro-
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Buitenlandse werknemers in de VSH-fabriek in Hilver
sum, december 1978 (colt. Stevens).
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ject beginnen om de verhalen van de gastar
beiders op te tekenen, en om hun foto's en
voorwerpen die zij als nieuwkomers hebben
meegenomen veilig te stellen. Terecht stelt
het drietal ook dat hier ook een belangrijke
taak ligt voor de allochtonen zelf.

Uit hun eigen onderzoekservaring blijkt
volgens Stads, Spapens en Van Doremalen
dat het bijna te laat is. Veel gastarbeiders van
het eerste uur zijn overleden of uit het zicht
verdwenen. Met het overlijden of terugkeer
naar het land van herkomst verdwijnt ook be
langrijk (beeld)materiaal. Maar, het grootste
probleem bleken de meer formele bronnen te
zijn. Steeds meer archieven en documentatie
(met name bij instellingen en bedrijven) zijn
vernietigd, verdwenen, niet of zeer moeilijk
toegankelijk.

C ulturele spoorzoekers

Met hun oproep staan de auteurs van Werken,
werken, werken en het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur zeker niet alleen. Een voorbeeld
van een landelijk initiatief op dit gebied is het
Historisch Beeldarchief Migranten (HBM), dat
uit moet groeien tot een representatieve
beeldcollectie van de geschiedenis van mi
granten in Nederland. Het is ondergebracht
bij het Internationaal Instituut voor Sociale Ge
schiedenis (IISG) in Amsterdam.

In het beeldarchief worden foto's verza
meld uit particuliere collecties van migranten
die in de afgelopen honderd jaar naar Neder
land zijn gekomen. ‘Hun fotoalbums geven een
uniek beeld van processen van vestiging en inbur
gering, van aanpassing en cultuurbehoud, van
identiteit en ondernemerschap. Weinig andere
bronnen weten het dagelijks leven zo direct te tref
fen.' De foto's van het HBM worden gedigita
liseerd en uitvoerig beschreven. De database
met afbeeldingen en beschrijvingen zal in de
komende jaren via een website toegankelijk
worden gemaakt. In de periode 2003-2006 is
een basiscollectie aangelegd van circa vijfdui
zend foto's. Daarbij is gekozen voor de groot
ste migrantengroepen, te weten Indische
Nederlanders, Surinamers, Turken en Marok

kanen. Daarnaast komt een aantal kleinere
groepen aan bod, zoals migranten uit Italië,
Spanje, Portugal, Griekenland, Kaapverdië en
het voormalig Joegoslavië.

Het HBM is een initiatief van het Centrum
voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). Bij
het verzamelen van foto's wordt verder sa
mengewerkt met verschillende organisaties
van migranten, zoals het Inspraakorgaan
Turken (IOT), de overlegpartner Rijksover
heid Zuideuropese Gemeenschappen (Lize),
het Samenwerkingsverband van Marokkanen
in Nederland (SMN) en het Inspraakorgaan
Chinezen (IOC). Met de drie laatste organisa
ties organiseert het HBM de training
'Culturele Spoorzoekers' voor jongeren die
wortels hebben in een van de landen die tot
de doelgroepen behoren. De training maakt
deel uit van een project voor het opsporen,
bewaren en toegankelijk maken van cultureel
erfgoed van migranten in Nederland.

Vier Marokkaanse deelnemers
Nadia Bouras, Fatima El-Amrani, Asma Gribi
en Fatiha Laouikili zijn vier Marokkaanse
deelnemers aan het project culturele spoor
zoekers. Zij verzamelen verhalen en privé-
foto's van de lotgenoten van hun ouders, de
eerste generatie Marokkaanse migranten in
Nederland. Hun grote wens is een boek te
maken waarin al die foto's en verhalen een
plek krijgen.

Fatima El-Amrani, in 1982 geboren in
Tagoumaste in Marokko, woont sinds 1989 in
Nederland, in Hilversum. Haar vader was
nog maar een jonge man toen hij in 1972 naar
Hilversum kwam. Hij werkte als schoonma
ker en later als chauffeur. Ieder jaar ging hij
naar Marokko op vakantie. In 1989 besloten
haar ouders, na vele jaren gescheiden geleefd
te hebben, tot gezinshereniging. Fatima be
gon in Hilversum in groep drie van de basis
school. Nu studeert zij politicologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Haar deelname
aan het spoorzoekersproject ziet zij als een
cadeau aan haar ouders en aan alle vaders en
moeders die hun land hebben verlaten om er
gens anders werk en inkomen te zoeken.

Zo kan een landelijk project een bijdrage
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'Rustenburgh' aan de Hoge Naarderweg ‘het slechtste pension van Hilversum' (colt. Stevens).

leveren aan de lokale of regionale geschied
schrijving over -  om maar een paar termen te
gebruiken -  migranten, allochtonen, buiten
landers, gastarbeiders of buitenlandse werk
nemers.

Bronnen over huisvestuingsproblemen

Fatima's vader, Lahcen El-Amrani, was zeker
niet de eerste 'gastarbeider' die naar Neder
land kwam. En ook niet de laatste. Want
werk was er genoeg. Dus haalden overheid
en bedrijfsleven steeds meer werknemers uit
de landen rond de Middellandse Zee naar
Nederland. Een van de problemen die zich
voordeden was het gebrek aan goede huis
vesting. Tien, vijftien jaar na de komst van de
eerste Italianen en Spanjaarden vonden veel
buitenlandse arbeiders vaak niet meer dan

een schamel onderdak in pensions die door
(al dan niet geldbeluste) particulieren werden
gedreven en die soms -  wegens wantoestan
den -  door de overheid moesten worden ont
ruimd.

Diverse bronnen kunnen informatie ver
schaffen over, bijvoorbeeld, de huisvestings
problemen in de periode 1965-1980. Zo levert
een eerste bezoek aan het Streekarchief voor
het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum dos
siers (secretarie gemeente Hilversum) over:
• toezicht op en opvang van buitenlandse

werknemers, met onderzoeksresultaten
van een enquête naar het in Hilversum
gevestigde aantal gastarbeiders (1964-
1969);

• aanschrijving van pensions in het kader
van een onderzoek naar het verblijf van
illegale buitenlandse werknemers in de
gemeente (1966-1970);
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• eventuele deelname aan de Stichting bui
tenlandse arbeidskrachten in Gooi en
Vechtstreek (1966-1969);

• ingebruikgeving van de noodschool aan
de Lopes Diaslaan aan de Stichting Bij
stand Buitenlandse Werknemers (1974-
1979);

• overleg met betrokkenen, alsmede geschil
met omwonenden inzake verlening van
een vergunning tot bouw van 22 wonin
gen voor buitenlandse werknemers aan
de Hoge Naarderweg (1976-1981);

• standpuntbepaling inzake huisvesting en
woningbehoefte van buitenlandse werk
nemers (1970-1979);

• huisvesting van buitenlandse arbeiders
(1970-1979);

• collectieve huisvesting van buitenlandse
werknemers in de Hilversumse Meent
(1974-1981).

Een onderzoek uit 1965

In deze dossiers bevindt zich onder meer het
onderzoek naar de situatie waarin de buiten
landse arbeider hier verkeert, dat gemeentelijk
adviseur A. Kuijper in 1965 deed op verzoek
van de Hilversumse wethouder van sociale
zaken L.G. Becker. Kuijper's veertien
pagina's tellende rapport (van eind oktober
1965) leverde, naar diens eigen zeggen, geen
spectaculaire gezichtspunten op. Ook bracht het
geen alarmerende toestanden aan het licht. Maar
wel een hoeveelheid feiten en enkele advie
zen. Zo bleek uit het vreemdelingenregister
van de politie, dat er (eind september) 1149
buitenlanders (mannen, vrouwen en kinde
ren) in Hilversum verbleven. Onder hen be
vonden zich 72 Italianen, 169 Spanjaarden, 44
Marokkanen en 59 Turken. Landelijk vorm
den in die tijd overigens de Italianen nog de
hoofdmoot van de buitenlandse werknemers.

Uit de door hem verzamelde gegevens
over vestiging, verhuizing en vertrek conclu
deerde Kuijper dat het Hilversumse beeld re
delijk overeenkwam met het landelijke zoals
beschreven in het recente artikel De buiten
landse werknemer en zijn aanpassing aan de Ne

derlandse samenleving. De schrijver van dit ar
tikel, drs. N.F.A. de Graan, concludeerde
onder meer, dat ongeveer de helft van de bui
tenlandse werknemers na een jaar weer ver
trok, een vierde deel na twee jaar, en dat on
geveer vijf procent langer bleef. Verder stelde
Kuijper dat in 1965 de netto-toename van het
aantal Turken en Marokkanen in Hilversum
aanmerkelijk groter was geweest dan dat van
de Italianen en Spanjaarden, de oudste groe
pen gastarbeiders.

Zo'n 85 procent van de Italianen, Span
jaarden, Marokkanen en Turken die in Hil
versum woonden, werd door Kuijper aange
merkt als nieuwere buitenlandse arbeidskrachten.
Onder hen bevonden zich ook vrouwen en
kinderen: 'buitenlandse werknemers mogen na
melijk na een jaar hier te lande te hebben gewerkt
hun vrouwen (en eventueel kinderen) laten over
komen indien zij daarvoor woonruimte hebben
weten te bemachtigen'.

In Hilversum waren de Verenigde Schroe-
venfabrieken VSH en de tapijtfabrieken Van
den Brink en Veneta de grootste werkgevers
voor de in deze plaats wonende gastarbei
ders. Buiten de gemeentegrenzen waren dat
Van Leer's Vatenfabriek in Vreeland (waar
alleen Turken en Marokkanen werken) en Ba-
lamundi in Huizen (Spanjaarden en enkele
Italianen). Uiteraard werkten in Hilversumse
bedrijven ook buitenlandse arbeiders, die niet
in Hilversum woonachtig waren. Van de 25
Marokkanen die bij Drukkerij De Boer in
dienst waren, woonden er bij voorbeeld maar
liefst 22 buiten Hilversum, voornamelijk in
Utrecht.

Hierbij moet verder nog worden aangete
kend, dat de cijfers alleen betrekking hadden
op de legaal in Nederland verblijvende bui
tenlanders.

Uit het rapport valt een lijstje te halen van
bedrijven waarbij in 1965 meer dan één in
Hilversum wonende buitenlandse arbeider
werkzaam was (zie Tabel 1).

Het merendeel van de in Nederland ver
blijvende buitenlandse werknemers was ge
worven via de daarvoor aangewezen instan
ties, maar het aantal dat op de bonnefooi kwam
(veelal na tips van landgenoten die hen wa-

70 TVE 25e jrg. 2007



W e r k g e v e r P la a t s It
a

li
a

n
en

S
p

a
n

ja
a

rd
en

T
u

rk
en

M
a

ro
k

k
a

n
en

T
o

ta
a

l

Tapijtfabriek C. v.d. Brink Hilversum 7 24 31

Verenigde Gooise Melkfabrieken Hilversum 2 2

Verenigde Schroevenfabrieken Hilversum 28 28

Veneta Tapijtfindustrie Hilversum 18 18

Meubelfabriek De Wayer & Zn. Hilversum 6 6

Galvanisch Bedrijf Brandsma Hilversum 4 4

Drukkerij De Boer Hilversum 2 3 5

Van Sons's Inkt- en Verffabriek Hilversum 6 6

Renova Carosseriefabriek Hilversum 2 2

Lemet Hilversum 2 2

Balamundi Huizen 3 14 17

Karbo Radiatorenfabriek Huizen 3 3

Negema Gereedschap-Mij. Huizen 2 2

Polynorm Metaalindustrie Bunschoten 2 2

Bensdorp Bussum 4 3 1 8

Textielfabriek Huizen 2 2

Van Leer's Vatenfabriek Vreeland 25 9 34

Weesp Plastics Weesp 4 4

T o ta a l: 19 1 0 2 4 0 15 1 7 6

Tabel 1: Overzicht van aantallen in Hilversum wonende buitenlandse arbeiders, werkzaam bij bedrijven in de regio.
Samengesteld op basis van het rapport van de Hilversumse ambtenaar A. Knijper over de situatie van de buitenlandse
werknemers uit 1965.

ren voorgegaan) nam steeds meer toe. Bij ge
organiseerde werving was in het algemeen
de werkgever verplicht om voor onderdak te
zorgen (maar veranderde iemand van werk
gever, dan was de nieuwe baas vrijgesteld
van deze verplichting).

Wantoestanden
De Hilversumse Schroevenfabriek VSH liep
wat huisvesting betreft voorop. Al in 1964
werd aan de Soestdijkerstraatweg een halve

villa als pension ingericht. In 1965 woonden
daar 20 van de 28 bij de VSH werkende Span
jaarden. Gemeentelijk adviseur Kuijper be
zocht in dat jaar een vijftiental Hilversumse
pensions, waar vijf of meer buitenlanders
(in)wonend verbleven. Hoewel hij constateer
de dat er aan sommige pensions wel het een
en ander schortte, luidde zijn conclusie dat
het onderbrengen van de buitenlandse werk
krachten geen bijzondere moeilijkheden had
opgeleverd. Althans, nóg niet. Want elders in
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den lande, met name in de grote steden, wa
ren er midden jaren zestig al wel grote pro
blemen ontstaan. Zoals in Utrecht, waar on
der meer wantoestanden bestonden in een
barstensvol pension aan de Oudegracht, dat
een smerig stinkend arbeiderspakhuis werd ge
noemd. Reden voor lokale overheden (zoals
Amsterdam) en het bedrijfsleven (zoals onder
meer Hoogovens en Bruynzeel) om te werken
aan een betere huisvesting van het (nog
steeds toenemende) aantal gastarbeiders.
Utrecht was de eerste gemeente in Neder
land, die de huisvesting controleerde en aan
voorschriften bond: werd niet aan de ge
meentelijke voorwaarden voldaan, dan werd
het pension ontruimd.

Te verwachten viel, dat ook in Hilversum
het aantal gastarbeiders zou toenemen, wat
tot grotere huisvestingsproblemen zou kun
nen leiden. Gemeentelijk adviseur Kuijper
stelde dan ook dat het 'van een wijs sociaal be
leid zou getuigen' wanneer de gemeente tijdig
mogelijkheden zou scheppen om pensions te
controleren en om misstanden aan te pakken.
‘Daarom lijkt mij het stellen van voorwaarden
t.a.v. beschikbare ruimte, veiligheid en hygiëni
sche accommodatie een plicht van de overheid ter
bescherming van de buitenlandse werknemer te
gen mistoestanden', aldus de adviseur. 'Niet al
leen tegenover zijn arbeidsprestatie, maar uit
puur menselijke overwegingen heeft hij daar recht
op. De te stellen eisen en een frequente controle op
de naleving daarvan met de mogelijkheid van in
grijpen zullen niet nalaten een preventieve uit
werking te hebben.'

M aa tsc h a p p e lijk e  b e g e le id in g

Wat maatschappelijke begeleiding betreft: be
gin 1965 was de Landelijke Stichting Bijstand
Buitenlandse Werknemers opgericht. In datzelf
de jaar deed de Commissie Buitenlandse Ar
beidskrachten van het R.K. Sociaal-Caritatief
Centrum Hilversum van zich spreken door een
circulaire te versturen naar de directies van
een tiental bedrijven (waarvan zeven in Hil
versum). In de circulaire werden de namen
en adressen van twee contactpersonen in

Huizen (de heer N.W. Sibbing) en Bussum
vermeld, waar respectievelijk Spanjaarden en
Italianen met hun problemen terecht konden.
Die leidde tot het organiseren van een een
voudige cursus Nederlands en af en toe bij
eenkomsten van godsdienstige aard en ont
spanningsavonden .

Kuijper suggereerde het Hilversumse col
lege van burgemeester en wethouders om -
na overleg met de katholieken -  het initiatief
te nemen tot de oprichting van een plaatselij
ke of regionale Commissie Bijstand Buitenland
se Werknemers. Deze commissie zou, in de op
tiek van de gemeentelijk adviseur, allereerst
na moeten gaan:
• of er in Hilversum behoefte bestond aan

een bescheiden ontmoetings- en gezellig
heidscentrum, afwisselend voor de diver
se groepen buitenlandse werknemers;

• hoe de maatschappelijke opvang en bege
leiding beter kon worden georganiseerd;

• of deze activiteiten in aanmerking kwa
men voor subsidie van de rijksoverheid.

Inmiddels waren ook in het Gooi, de Vecht
streek en Eemland lokale overheden in actie
gekomen tegen illegalen. Sluiting van pen
sions in Bussum, Huizen en Soest leidde tot
een toename van het aantal buitenlandse
werknemers in Hilversum. Bij een controle
door de gemeentepolitie Hilversum werden
diverse illegaal in Nederland verblijvende
vreemdelingen in de kraag gevat en uit het
land gezet.

Deze controle had een onverwacht posi
tief aspect. In het pension aan de Geuzenweg
223 troffen de agenten namelijk maar liefst
veertig vreemdelingen aan ‘voor wie de huis
vesting -  aldus de commissaris in een brief
aan het college van B&W -  bijzonder slecht is te
noemen. Zelfs een achter dit perceel staande
schuur is ingericht als slaapgelegenheid; deze ge
legenheid wordt nog verder uitgebreid'. Officieel
verbleven er slechts 23 Turken in dit huis.

Hoewel de politie niet over slechte huis
vesting ging, vond de commissaris het toch
nodig het college op de situatie aan de Geu
zenweg te wijzen. Dit omdat hij meende dat
'zowel uit een oogpunt van veiligheid als om rede
nen van volksgezondheid deze verbouwde onbe-
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woonbaar verklaarde woning een ernstig gevaar
oplevert'. De commissaris van politie stelde
voor om alle daarvoor in aanmerking komen
de pensions aan een onderzoek te onderwer
pen. Dit was het sein voor wethouder L.G.
Becker van sociale zaken om tot actie over te
gaan. Hij informeerde bij de politie en bouw
en woningtoezicht of er een speciale gemeen
telijke verordening voor pensions moest ko
men (zoals Loenen al rijk was). Dit omdat
Bouwverordening noch APV (algemene poli
tieverordening) 'bepalingen van hygiënische
aard tegen venvaarlozing, vervuiling, onvoldoen
de verlichting, verwarming e.d.' bevatten. Direc
teur F.W. Beek van de Stichting Bijstand
Buitenlandse Werknemers in het Gooi en de Noor
delijke Vechtstreek riep, tijdens een gesprek

met de wethouder, bedrijfsleven en gemeente
op om zelf pensions voor in totaal circa 800
buitenlandse werknemers op te zetten.

Wethouder Becker beloofde de betrokken
instanties rond de tafel te brengen. Beek le
verde een lijst met pensions in de regio met
meer dan drie gasten. Daaruit blijkt, dat Hil
versum in mei 1969 in totaal 38 pensions tel
de, waarvan tien voor Turken, 22 voor Ma
rokkanen, drie voor Spanjaarden, en drie
voor Italianen. In Laren waren twee pension,
de een voor Turken, de ander voor Marokka
nen. Weesp telde 22 pensions: vier Turks,
vijftien Marokkaans, één Italiaans, drie
Spaans. In Huizen waren er vier, voor elke
groep één. En in 's-Graveland bevond zich
één Turks pension. Uitschieters, wat omvang

i . n \

Minister-president Van Agt in 1981 op bezoek in de Palmstraat (Swammerdamstraat na herontwikkeling) in Hilver
sum, waar veel buitenlandse werknemers onder schrijnende omstandigheden woonden (coll. Stevens).
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Taalles aan kinderen van buitenlandse werknemers in Hilversum, oktober 1979 (coil. Stevens).

betreft, waren de Hoge Naarderweg 95
(79 Marokkanen), de Boomberglaan 21 (55
Turken) en de Emmastraat (43 Turken) in
Hilversum.

Lokale overheid  m achteloos

De speciale lokale verordening kwam er, in
oktober 1970. Daarmee was het huisvestings
probleem uiteraard niet opgelost. Raadslid
F.E. Geradts (Progressief Hilversum) stelde in
oktober 1971 schriftelijke vragen aan het col
lege van burgemeester en wethouders over
de werking van de prille gemeentelijke veror
dening op de vreemdelingenpensions.

Geradts stelde dat diverse Hilversumse
pensions brandgevaarlijk waren en ook ver
der niet voldeden aan de eisen van de ge
meentelijke verordening. Moesten er geen

pensions gesloten worden? En hoeveel bui
tenlanders zouden er dan op straat komen te
staan? Geradts vroeg het college van burge
meester en wethouders zo snel mogelijk te
zorgen voor vervangende woonruimte. Nog
geen jaar later trok hij opnieuw aan de bel.

De mogelijkheden op korte termijn voor
collectieve huisvesting waren uitgeput, moes
ten B&W daarop toegeven. En de pensionver-
ordening? Die werd zoveel mogelijk toege
past. Immers, 'door het ontbreken van voldoende
vervangende woonruimte kan de beoogde algehele
sanering slechts geleidelijk worden bereikt'.

De Hilversumse wethouder B. van Geels
had kort daarvoor al gepleit voor een regio
nale oplossing in de vorm van het optrekken
van een semi-permanent gebouw, ergens in het
Gooi. Daarbij wees hij het bedrijfsleven op
zijn verantwoordelijkheid. De bedrijven
moesten inhaken op de huisvestingsprojec-
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ten, die volgens van Geel in het belang van
twee partijen waren. 'Ten eerste voor de buiten
landse werknemers en ten tweede voor de nu nog
florerende industrie van het Gooi. Als wij de ver
ordening naleven, dan zullen talrijke pensions ge
dwongen zijn te sluiten, met het gevolg, dat de
buitenlanders verhuizen naar gemeenten waar
nog geen verordeningen van kracht zijn. Dan ko
men de bedrijven in het Gooi met een tekort aan
personeel te zitten', waarschuwde Van Geel.

De wethouder stak ook een vermanende
vinger op richting de vele Nederlandse werk
nemers, die er moeite mee hadden dat hun
buitenlandse collega's vaak hogere betaling
kregen om hun pensionkosten te kunnen be
talen. Tk vind het jammer dat om die paar centen
de mensen elkaar de lucht niet in de fietsbanden
gunnen. Men beseft nog steeds niet, dat de buiten
landse arbeiders nodig zijn om onze Nederlandse
industrie te helpen.' Ook ondernemingsraden
zouden geregeld hun directie vragen te stop
pen met zich in te spannen voor de buiten
landers, want anders kwam er 'gerommel'
met de Nederlanders.

Ondertussen bleef de (lokale) overheid
machteloos staan tegenover het probleem van
de huisvesting. Van de 33 pensions -
'opberghokken' voor (grotendeels) Turken en
Marokkanen -  die in maart 1977 bij de ge
meente Hilversum geregistreerd stonden,
waren er slechts twee brandveilig. Slechts
acht waren er in hygiënische zin in orde. En
slechts vijf niet overbezet. Anderhalf jaar la
ter woonden er (legaal) ruim 1600 Turken en
Marokkanen in Hilversum en stonden er al
ruim vijftig pensions geregistreerd. Ontrui
men van mensonwaardige pensions op grond
van gemeentelijke verordeningen was in de
praktijk onmogelijk. Want waar moesten al
die mensen heen in een gemeente met 4700
'eigen' woningzoekenden? Een onoplosbaar
probleem...

jaren 1965-1980 in het gebied tussen Vecht en
Eem te kampen hadden.

Veel onderzoek is nodig om dit deel èn
talloze andere aspecten van de 'vergeten' ge
schiedenis van buitenlandse werknemers en
-  ruimer -  migranten in ons gebied boven
water te halen. Voor deze omvangrijke op
dracht is doorzettingsvermogen en creativi
teit vereist. En wanneer het gaat om het vast
leggen van herinneringen en het opsporen en
veilig stellen van persoonlijke foto's en voor
werpen is zelfs haast geboden.

Hier ligt een mooie taak voor iedereen die
zich tussen Vecht en Eem met lokale of regio
nale geschiedenis bezig houdt.

Drs. Eddie de Paepe is historicus. Hij is redac
teur van De Gooi en Eemlander, eindredacteur
van het Hilversums Historisch Tijdschrift 'Eigen
Perk' en lid van de TVE Werkgroep Regionale Ge
schiedenis.
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Een mooie taak

Zo bieden archiefstukken en krantenknipsels
een eerste blik op de (huisvestings)proble
men waarmee buitenlandse arbeiders in de
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Hoop op nieuwe schaapskudde bij Laren

Goois Natuurreservaat viert jubileum
zonder feest

Ruud Gortzak

In een dichtbevolkt gebied als het Gooi is het
onmogelijk om het iedereen naar de zin te
maken. Daar weet de stichting Goois Natuur
reservaat, GNR, alles van. Runderen op de
hei? Geloei en gemopper. Schapen door La
ren? Geblaat en getoeter. De stichting -  in
middels wereldwijd bekend vanwege de
natuurbrug Zanderij, die over de weg van
Hilversum naar Bussum verrees en het groot
ste ecoduct van de wereld is -  haalt er de
schouders over op. Het is bekend. Onomstre
den zijn de plannen zelden. Enkele jaren gele
den was de 800 meter lange en vijftig meter
brede brug onderwerp van afkeurende ge
sprekken. Wie er nu op een zondagmiddag
een wandelingetje maakt, merkt dat veel
vooroordelen verdwenen zijn. Inwoners van
nabij gelegen gemeenten maken inmiddels
graag gebruik van de mogelijkheid om, bijna
vanuit hun achtertuin, via de heide naar het
Spanderswoud te wandelen of te fietsen.
Voor honden verboden, dat wel. En daar is
nog steeds niet iedereen het mee eens.

T eg en  de  v e rd r u k k in g  in

Het Goois Natuurreservaat, bestaat op 11
november aanstaande 75 jaar. Het reservaat
is groter dan die brug alleen. Het wordt ge
vormd door ongeveer veertig natuurterrei
nen in de buitengebieden van de zes gemeen
ten, inclusief alle Gooise heidevelden en het
grootste deel van de bossen. Naar verwach
ting zal daar in de komende jaren nog een
deel van het voormalige Asielzoekerscen
trum in Laren aan worden toegevoegd. Met
de oprichting stelden de gemeenten Amster

dam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen,
Laren en Naarden paal en perk aan de uit-
breidingsijver van de wethouders die wo
ningbouw op de heide een warm hart toe
droegen. Amsterdam legde twee miljoen
gulden op tafel. De andere helft kwam van de
provincie Noord-Holland en de zes Gooise
gemeenten.

Zonder geweeklaag ging dat in de jaren
dertig ook al niet. Hier en daar werd luid
ruchtig geprotesteerd. De gemeenten namen
immers in volle crisistijd ook de lasten op
zich die de kosten van het beheer met zich
mee zouden brengen. Dat geld kon, vonden
de tegenstanders, waarachtig wel beter wor
den gebruikt. Uiteindelijk ging toch iedereen
akkoord. Het Goois Natuurreservaat kreeg
daarna zijn uitzonderlijke bestuursvorm.
Nergens ter wereld werkten gemeenten en
provincie op deze manier samen om de na
tuur te behouden. Het uit zeventien leden
bestaande bestuur is samengesteld uit afge
vaardigden van de gemeenten en van de Pro
vinciale Staten van Noord-Holland. De pro
vincie levert een Gedeputeerde als voorzitter.

Natuurbehoud, daar ging en gaat het de
stichting om. Het doel is dan ook de instand
houding van het natuurschoon in het Gooi
door het verkrijgen van aldaar gelegen terrei
nen ten einde deze ten eeuwigen dage onge
schonden als natuurreservaat te behouden en
aan het publiek door vrije toegang aan die
terreinen onder eventueel te stellen beperkin
gen het genot van dat natuurschoon te verze
keren. En al nam de oppervlakte van het na
tuurreservaat toe van 1500 hectare in 1932 tot
ruim 2750 nu, ongeschonden is de natuur in
het Gooi natuurlijk niet gebleven. Van het
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behoeden voor bebouwing, een van de
grondslagen van de stichting kon ook niet
altijd sprake zijn. Je hoeft niet eens naar de
schilderijen van Larense schilders als Mauve
te kijken om overtuigd te raken van het idee
dat er sinds het begin van de twintigste eeuw
het een en ander veranderd is op het grond
gebied van de Gooise gemeenten.

Erfgooierswet

Hoe was de situatie, zo'n honderd jaar gele
den? De Staat der Nederlanden bezat nogal
wat grond in het Gooi. Het gebruiksrecht van
land, heiden en weiden was echter al sinds
eeuwen verworven door de Erfgooiers, een
unieke zelfbesturende boerenorganisatie in
het oude Gooilant, die deze gronden collectief
gebruikte. Over eigendom en gebruik ont
stond echter in toenemende mate onenigheid
waardoor de overheid in 1912 het eigendom,
van de 'gemene' gronden toekende aan een
bij de zogenaamde Erfgooierswet ingestelde
Erfgooiersorganisatie, de 'Vereniging Stad en
Lande van Gooiland'. Vastgesteld werd dat
deze wet vijftien jaar ongewijzigd moest blij
ven. Natuurbeschermers als Heimans, Thijsse
en anderen waren niet zonder reden bevreesd
dat na deze periode de natuurgebieden te
gelde zouden worden gemaakt ten behoeve
van de woningbouw. In het begin van de
jaren twintig waren immers al plannen gelan
ceerd voor de aanleg van elektrische tramlij
nen door het Gooi en voor het bouwen van
een tuinstad op de Wester- en Bussummer-
heide.

De toenmalige voorzitter van de Vereni
ging tot Behoud van Natuurmonumenten,
mr. P. van Tienhoven en de Commissaris van
de Koningin in Noord-Holland, jhr. mr. A.
Roëll, maakten zich eveneens grote zorgen.
Zij namen rond 1930 het initiatief om delen
van het bezit van Stad en Lande te kopen
voor natuurbehoud. Zij konden na veel voor
bereidende gesprekken de samenwerking
van de provincie Noord-Holland en de bo
vengenoemde gemeenten bewerkstelligen.
De Erfgooierswet werd aangepast, zodat de

Vereniging Stad en Lande een deel van het
bezit kon afstoten tegen een eenmalige uitke
ring aan alle rechthebbende Erfgooiers. Hele
maal probleemloos is dat niet verlopen. Ener
zijds meldden veel zogeheten 'slapende
Erfgooiers' zich als lid toen duidelijk werd
dat ieder lid ongeveer 566 gulden zou ont
vangen. Anderzijds kregen werkloze Erfgooi
ers een forse korting op hun steun vanwege
de uitkering. Verder werd het uitgekeerde
geld soms direct weer in beslag genomen om
er de schulden van deze armlastige Erfgooi
ers mee te voldoen. Zodoende hebben, vol
gens sommigen, de armste Erfgooiers een
groot deel van de kosten van het Natuurre
servaat betaald.

Het gebied loopt inmiddels van het noor
delijke uiterste van het Gooimeer tot de pro
vinciegrens bij Hollandsche Rading, vijftien
kilometer zuidelijker. Een klein deel ligt, bij
Eemnes, in de provincie Utrecht. De meeste
terreinen zijn voor het publiek vrij toeganke
lijk. De stichting Goois Natuurreservaat is het
naar eigen zeggen ondanks de toenemende
druk van recreanten gelukt om de kwaliteit
van de natuur in het Gooi op een hoog peil te
houden. 'Weliswaar hebben de bomen en
lanen in het reservaat het bij de laatste janua-
ristorm zwaar te verduren gehad, zet de zure
regen ook ons op verlies en staan daardoor
kwetsbare plantensoorten van heide en bos
sen op een zorgwekkend laag pitje', meent
rentmeester Henk Korten, 'maar dank zij een
uitgekiend beheer lukt het ons deze "rode-
lijst-soorten" te behouden voor het Gooi.'
Volgens Korten wordt verloren natte natuur
zelfs teruggehaald. Zo valt de eerder verdwe
nen Koningsvaren thans weer volop te be
wonderen in het Gooi.

Klankbordgroep

Korten heeft er in het verleden al vaker op
gewezen dat er in het beleid van het Goois
Natuurreservaat veel veranderd is. 'Natuur
lijk, de basis van de huidige doelstelling is en
blijft het in standhouden van zoveel mogelijk
natuurschoon, maar daarnaast komt de be-
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Uitzicht vanaf de uitkijktoren op de grootste natuurbrug die de stapelplaats Crailo van Pro-Rail, de drukke spoorlijn
en de weg tussen Hilversum en Bussum oversteekt (foto j. Groeneveld). De brug is van deze kant bezien perfect in het
landschap opgenomen. Op de grond zullen dieren nog minder door hebben dat ze de drukke verkeersaders kruisen.
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strijding van verdroging van natuurgebieden,
het toegankelijk maken van de natuur voor
de mensen plus het herstel van grote eenhe
den natuur en het ontwikkelen van robuuste
verbindingen op ons programma staan.'
Vroeger waren we, vindt Korten, nogal naar
binnen gekeerd en sterk gericht op het eigen
beheer. Nu stellen we ons, meer dan in het
verleden open voor wat leeft in onze samen
leving. Er kwam aandacht voor de belangen
groepen in het Gooi, die zich soms nogal
kwaad maakten over het niet-democratische
gehalte van de stichting. Het is daarom niet
verbazingwekkend dat in het voorjaar van
2004 een Klankbordgroep gebruikers natuurter
reinen Goois Natuurreservaat werd ingesteld.

Via deze groep houdt de stichting op een
structurele wijze contact met mensen die zich
betrokken voelen bij het werk van de stich
ting. Het rijk geschakeerde gezelschap van
vertegenwoordigers van uiteenlopende maat

schappelijke organisaties in het Gooi praat nu
mee over de runderbegrazing op de Hoorne-
boegse heide, de positie van honden in het
Spanderswoud en bespreekt de mogelijkhe
den tot inventarisatie van natuurterreinen in
het Gooi en de aanwijzing van heel de heu
velrug tot Provinciaal Landschap. De rigou
reuze kap van bomen in 'De Snip' te Hilver
sum leidde tot pittige discussies en over de
voor- en nadelen van een schaapskudde in
Laren wordt uitvoerig gesproken. Zo fun
geert de klankbordgroep nu als bron van
ideeën en als platform voor de uitwisseling
van kennis met rentmeester Korten en diens
medewerkers.

Postcode Loterij

Wie de geschiedenis van het Goois Natuurre
servaat beziet, zal tot de conclusie komen dat
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de parel aan de kroon van al het werk dat in
75 jaar werd verricht ongetwijfeld de natuur-
brug is, het ecoduct dat vijftien miljoen gul
den kostte, het Gooi met de Utrechtse Heu
velrug verbindt en dat op 3 mei 2006 door
Koningin Beatrix geopend werd. Met het
realiseren van die brug is een van de moei-
lijkste verbindingen binnen het project 'Heel
de heuvelrug' werkelijkheid geworden.

Opvallende geldschieter bij dit giganti
sche project, dat bezoekers uit binnen- en
buitenland trekt, was de Nationale Postcode
Loterij, die al sinds 1997 giften aan het Goois
Natuurreservaat overmaakt. Het gerucht wil
dat een bekeuring van de in het Gooi wonen
de directeur, gekregen bij een verblijf in het
natuurreservaat, hierbij een grote rol heeft
gespeeld. Toen de rentmeester van deze be
keuring in kennis werd gesteld zou hij de
stoute schoenen hebben aangetrokken en
naar de directeur van de Postcode Loterij zijn
gegaan met de mededeling dat diens bekeu
ring zou worden vernietigd als hij zich sterk
zou willen maken voor geldelijke steun aan
de bouw van de brug. Korten vindt het een
mooi verhaal, maar verwijst het naar het land
der fabelen. Volgens hem is de steun wel aan
zijn contacten met de directeur te danken,
maar was er een andere aanleiding voor het
kennismakingsgesprek dat aan de geldelijke
steun vooraf ging. 'Het hing allemaal van
toevalligheden aan elkaar.'

Hoe dan ook, in februari van dit jaar heeft
het Goois Natuurreservaat op het Goed Geld
Gala van de Postcode Loterij weer een bedrag
van een miljoen euro mogen ontvangen. Dit
bedrag stelt het GNR volgens Korten in staat
voortvarend door te gaan met het program
ma om natuurgebieden in het Gooi met el
kaar te verbinden. Want al is de herinrichting
van zanderij Cruysbergen in Bussum inmid
dels voltooid en werd de ecologische struc
tuur tussen het Gooi en het Naardermeer
hersteld, er wachten nog vele ambitieuze
plannen op realisatie. Zo wil de stichting een
natuurbrug laten bouwen over de Rijksweg
Al bij het Tergooiziekenhuis in Blaricum en
een die ten zuiden van Hilversum over de
Rijksweg A27, de spoorlijn Hilversum-

Utrecht en de provinciale Utrechtseweg gaat.
Ook hoopt de stichting door zorgvuldig be
heer en vervanging van oude en zieke bomen
het karakteristieke lanenstelsel in het Gooi in
tact te houden en staat een schaapskudde bij
Laren hoog op het wenslijstje.

Schaapskudde

Een jubileumfeest zit er niet in. 'We hebben
vorig jaar al een groot feest gehad bij de ope
ning van de brug', zegt Korten. Het leek het
bestuur volgens hem daarom niet verstandig
nu weer geld vrij te maken voor enig feestge
druis. Liever zet het bestuur zich in voor een
nieuwe schaapskudde van twee tot driehon
derd heideschapen die kunnen trekken van
het Gooimeer tot de Neder-Rijn. 'Een
schaapskooi in Laren, waarvoor ook de be
volking van het Gooi in de buidel zal willen
tasten, zou een ideaal jubileumgeschenk kun
nen zijn voor onze stichting en voor Laren
waar de Mauvepomp op de Brink precies
honderd jaar oud is/ vertelt Korten. Om het
plan te doen slagen is medewerking en
samenwerking nodig van verschillende in
stanties, zoals Natuurmonumenten, Staats
bosbeheer, Utrechts Landschap, Defensie en
particuliere grondeigenaren.

Als locatie voor de nieuwe schaapskooi
wordt gedacht aan het Sint Janskerkhof, nabij
restaurant La Place en Museum Hofland.
Noodzakelijk is dat er een veilige passage
wordt gerealiseerd bij de Hilversumseweg
tussen Laren en Hilversum. 'Daar wordt al
een fietstunnel gerealiseerd en het moet, vol
gens ons, mogelijk zijn die zo breed te maken
dat daar ook de schapen doorheen kunnen
lopen', aldus Korten, die in zijn enthousiasme
nu niet meer te stuiten is en weidse verge
zichten schildert van een witgewolde kudde
die niet alleen over Wester- en Zuiderheide
trekt, maar ook van een voorlichtings- en
ontmoetingscentrum waar bezoekers de
schaapskooi en de kudde op alle momenten
van het jaar van zeer nabij kunnen ervaren. •
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Verslag van een historische ontdekkingsreis

De verdwenen ridderhofstad Rietveld in
Breukelen

Arie A. Manten

Speuren in de geschiedenis levert altijd ver
rassingen op. Maar dat je uit oude publicaties
en archieven een Middeleeuws kasteel terug
vindt, waar niemand ook maar enige weet
meer van had, gebeurt niet vaak. Mij óver
kwam dat. Hieronder het relaas van die ge
schiedkundige ontdekkingsreis.

Een boek uit 1725

Het begon in 1987. Joop Burggraaf, een mede
lid van de Historische Kring Breukelen, was
op vaarvakantie in Friesland geweest. Na
terugkeer vertelde hij trots, dat hij in een win
keltje met tweedehands boeken in een van de
Friese stadjes een hoogst interessante tweede
lige boekuitgave had gekocht, die mij onge
twijfeld ook erg zou boeien. Ik mocht hem
wel even lenen.

Het betrof een encyclopedisch werk uit
1725, samengesteld door Frangois Halma.
Natuurlijk keek ik eerst naar wat er in stond
achter allerlei voor de hand liggende tref
woorden, zoals Breukelen, Nijenrode en
Vecht. Maar het boek fascineerde me zo, dat
ik het daarna nog niet terzijde kon leggen.
Terwijl ik zo maar wat bladerde door deel 1
van dat boek, viel mijn oog op blad-zijde 15
op een opsomming van ridderhof-steden in
het Sticht Utrecht. Ridderhofstad is, simpel
gezegd, het Stichts-Utrechtse woord voor een
kasteel van enige betekenis. Onder Breukelen
stonden daar niet alleen de drie ons ver
trouwd klinkende namen van kastelen: Nijen-
rode, Gunterstein en Oudaen, maar ook nog een
vierde: Rietvelt.

Behalve in die ene, aangehaalde vermel
ding wordt Rietveld in het boek van Halma

niet meer genoemd. Halma verzamelde zijn
informatie ten dele bij tijdgenoten en uit ei
gen waarnemingen en voor een ander deel
uit oude documenten. Het ziet er naar uit dat
in de tijd van Halma het Huis Rietveld al niet
meer algemeen bekend was, maar dat hij de
naam nog wel had weten te achterhalen uit
mondelinge bronnen of het raadplegen van
een of ander oud geschrift.

Van een Breukelse ridderhofstad of kas
teel met de naam Rietveld had ik, vóórdat ik
die vermeld zag in Halma's boek, nog nooit
gehoord. Daarna ben ik naarstig op zoek ge
gaan naar meer gegevens over die ridderhof
stad Rietveld.

Het zegel van Rooms-Koning Willem II van Holland uit
1248, het jaar dat hij Willem van Brederode het land
goed Resveld schonk.
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overeen ; in de twee andere valt hier en daar een:; ver-
fchil in delpellinge der w oorden ; ’t i y  door der uiü'chry-
veren  fe il; :r zy  dat de namen in overoude tvden anders
gefchreven, o f uitgefproken zyn geweeft. Onder de Parochy
van de. B u urkerk , r’U tre c h t; vvordengeftelt van dc Hecht,
nu  overde  Vecht, bekent in ’t jaar 1270; O ud-riddcrnaG reu-
■erm.bekent 1150; en 1307. Onder de Parochy vanST. J acob;
l  een bekent T076; Uyttcsrweerdc, m et de golven , 1300. Sx.
.N i c o l a a s ; hechten i n ’r jaar 728. ( daar na U'iUcmnirg )
870 ; Rcynoucu, Rhyttauwcn 1312 ; Grocnevjoude 1370. S t .
G  E  E  R  T  R  u  I D  ; Lubóencjfe 1400 ; Ter Aa  , Ter Aade , al
bekent II76  ; Rusuiel , Kieviet 1300; CUrenburgh 1336;
Abcoude 1086 ; en 1180; Amerongen bekent 1314; Z usU-
fte in  1410; Ginkel 14CO; Taatsvrek, Tuetfchwercb, o ÏT eu ts -
zuyk, nu gezegt Naievstfch 127c; Uytteubroek, Huchtcnorock
1370; Cols Schotten, Cols-Schoten, doch dit was eene böu-
vvoning, geene ridderhofftede. Lycvendcul, Leefdael, in ’t
j a a r . . . .  B e n s c h o p ; Snellenberg bekent 1300; È'andcr
H o u f 1300. B r o e c l e d e  o f B r e u g k e l e n ; N yen-
roode, bekent 131S ; Gitynterficin, Gunjlerfiem , nu Guxtejlctn
13CO; Audaun, Ouduen, ook Oudaa 1370; Kieevelc f387.

Fragment uit het artikel 'Adel in 't Sticht Utrecht' in
deel 1 van het boek van Frangois Halma uit 1725. Ui
terst rechts onderaan wordt de ridderhofstad Rietveld
genoemd met 1385 als oudste aan Halma bekende jaar
van vermelding.

Ik vat in het kort samen hoe dat onderzoek
naar Rietveld in zijn werk ging.

Reesveld -  Rietveld

De historicus J.J. de Geer stelde -  meer dan
150 jaar geleden -  al vast, dat in de Late Mid
deleeuwen nabij Breukelen een notabel ge
slacht Van Rietveld had gewoond. Hij had ook
een vermoeden waar hij hun bakermat, het
Huis Rietveld, moest zoeken, in hoofdzaak
uitgaande van bronnen uit 1248 en 1250.
Daarin stond dat de Hollandse graaf Willem
II, als beloning voor hem bewezen trouwe
diensten, op 30 december 1248 te Keizers-
weerd aan Willem van Brederode een land
goed (in het Latijn 'terra' genoemd) schonk,
dat Resvelt heette. Willem van Brederode
mocht dit nieuwe bezit als leengoed gaan
exploiteren, maar onder de voorwaarde dat
hij de tienden (dat was een belasting) en de
rechtspraak binnen dat land aan zichzelf en
zijn erfopvolgers moest houden.

Toen het leger van de graaf voor Berthol-
desheim lag, werd op 27 juli 1250 deze schen
king nog nader bevestigd. De ligging van het

zogeheten landgoed bij Reesveld (de 'terra
apud Reesveld') werd in dat document uit
1250 wat nader omschreven. Ten oosten lag
de weg naar Reesveld, ten noorden de 'via
Niwenrodensium', dus de weg naar Niwen-
rode of Nijenrode, ten westen land van de
edele vrouwe Machteld van Foreest (dat op
zijn beurt weer grensde aan land dat als de
Wilthorst bekend stond) en ten zuiden de
zuidelijke kant van Reesveld. Voor Resvelt of
Reesvelde zou volgens De Geer Reetveld of
Rietveld gelezen kunnen worden. Dat een s tot
een t werd en ee tot ie kwam wel vaker voor.
Een voorbeeld van het laatste is de familie
naam Van Zwieten, die aanvankelijk als Van
Zweeten geschreven werd.

Maar ook wanneer Reesveld als Rietveld
mocht worden uitgelegd -  zo concludeerde ik
-  dan blijven deze bronnen ons toch nog voor
verdere raadsels plaatsen. De naam Nijenro
de komt ons vertrouwd voor, maar land van
de vrouwe Van Foreest is in de omstreken
van Breukelen niet bekend, en wat was de
Wilthorst? En als het ging om een huis Riet
veld in het gebied rond Breukelen, waarom
werd dan de Vecht niet genoemd, die in zo'n
beschrijving toch in belangrijke mate tot de
plaatsbepaling had kunnen bijdragen?

Nader literatuuronderzoek leerde mij in
de maanden daarna dat het genoemde bezit
van Machteld van Foreest een kleine am
bachtsheerlijkheid was, gelegen tussen Reeu-
wijk en Boskoop. Het Reesveld hoorde bij
Reeuwijk of Rietwijk. Het lag dus ver van
Breukelen. Dit eerste spoor liep bijgevolg
helemaal dood. Dat gold evenwel niet voor
het onderzoek als geheel.

Personen met de naam Van Rietvelt

In die tijd kwam ik in archiefstukken die op
de omgeving van Breukelen betrekking had
den wel verschillende personen uit de veer
tiende eeuw op het spoor die de naam Van
Rietvelt droegen. De naam werd toen meestal
gespeld met een t als laatste letter. In later
eeuwen werd dat gewoonlijk een d.

Zo had jonkvrouwe Liesbeth, de vrouw
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van Cruux Ghijsberts van Zuylen, in de twee
de helft van de veertiende eeuw een stuk
land in leen van het Leenhof van Nijenrode,
dat gelegen was in de zate (dat is het land
goed) van Jan van Rietvelt, en waar aangren
zend land nog in het bezit was van die Jan
van Rietvelt.

Belangrijk was een oorkonde uit 1385. In
dat jaar kreeg Gijsbrecht II van Nijenrode van
het Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht de ge-
rechtsheerlijkheid Tienhoven in pacht. Dat
ging niet zomaar. Voor de zekerheid dat Gijs
brecht van Nijenrode aan zijn verplichtingen
tegenover het kapittel zou voldoen, moesten
negen andere mannen, die kapitaalkrachtig
en van goede reputatie waren, zich borg stel
len voor hem. Een van degenen die dat deden
was toen de knape Jacob van Rietvelt. Een knape
was een zoon van een ridder en kon zelf ook
een ridder worden, als hij de zogeheten rid
derslag ontving. De Van Rietvelds 'opt Huys
Ryetvelt' leken dus tot een adellijke familie te
hebben behoord. Dat bood nog wat meer
houvast bij het zoeken van een kasteel.

De andere borgen voor Gijsbrecht II van
Nijenrode waren ridder Splinter van Loener-
sloot, knape Jacob van Zuylen, knape Alfer
van der Leegerhorst, knape Hugo van Loe-
nersloot, knape Hendrik van Vliet, knape
Dirk van Rijn, knape Gerrit van Rijnevelt en
knape Ernst van Hinderstein. Als borg be
vond Jacob van Rietvelt zich dus in een uitge
breid en voornaam gezelschap.

Uit de status als knape en het bezit dat
Jacob van Rietvelt in 1385 viel af te leiden dat
het geslacht Van Rietveld toen al enige tijd
stevig voet aan de grond moet hebben gehad
in het gebied ten oosten van de Vecht. Het
ontstaan van zijn Rietveldse bezittingen
moest bijgevolg geruime tijd daarvoor plaats
gevonden hebben.

Er waren nog verscheidene andere ver
meldingen van een Van Rietveld. Daarvan
slechts een paar voorbeelden:
• Onder Jan I van Nijenrode (die kasteel

heer was van 1430 tot 1454) kwam ik een
Adriaan van Rietveld als leenman tegen.
Hij bevestigde dat hij van Nijenrode land
in leen had dat in Tienhoven lag. Bij het

moet

De dood van Rooms-Koning Willem II van Holland bij
Hoogwoud in 1256. Veertiende-eeuws miniatuur. Wil
lem II zou volgens De Geer een trouwe vazal beloond
hebben met een landgoed Resveld/Rietveld.

passeren van die leenakte was een Splin
ter van Rietvelt een van de drie getuigen

• In het kohier van het morgengeld, een
gewestelijke grondbelasting, over 1459
werd in het Breukelen-Proostdij- of Sint-
Pietersgerecht melding gemaakt van
grondbezit op naam van Splinter van
Rietveld, van Ghijsbert van Rietveld en
van een jonkvrouwe Van Rietvelt waar
van de voornaam niet genoemd werd.

Alle drie werden ook vermeld in het kohier
van een latere morgengeldheffing, die tussen
1461 en 1488 had plaatsgevonden. Bij deze
voorbeelden voegden zich nog vele andere.
Er was dus alle reden om door te gaan met
het speurwerk naar een Huis Rietveld in
Breukelen ten oosten van de Vecht.

Kasteelboerderij Rietveld

Zoeken langs een andere invalsweg bracht
me dichter bij mijn doel. Bij een kasteel hoor
de altijd een kasteelboerderij. Dat moest dus
ook het geval zijn geweest bij het kasteel Riet
veld. Over die boerderij bleek nog wel het
een en ander te achterhalen.

Oudere Breukelaars wisten nog dat er aan
de overzijde van het water langs de Nieuwe-

82 TVE 25e jrg. 2007



weg van oudsher een boerderij stond die de
naam Rietveld droeg. Die lag dicht bij de brug
in de Nieuweweg ten westzuidwesten van
het Fort bij Tienhoven, op enige afstand ten
oosten van Het Kraayenest. Op sommige
oude kaarten wordt die de Rietveldse Brug
genoemd. In de oude archieven werd deze
boerderij teruggevonden als Rietvelt Zate, de
Rietvelts hofstede of de bouwinge Rietvelt.

In de nadagen van de boerderij Rietveld,
in de vorige eeuw, woonde daar de familie
Stolwijk. Daarvóór maakte de boerderij Riet
veld, met 44 morgen bijbehorend land, lange
tijd deel uit van de buitenplaats Cromwijck.
Medio jaren 1970 brandde die boerderij af. De
ruïne werd gekocht door de recreatieonder-
nemer Rien van den Broeke, die er eigenlijk
graag een caravanbedrijf had willen stichten.
Deze groef daar veel in de grond en verwij
derde daaruit heel wat grote, handgevormde
bakstenen (zogenaamde 'kloostermoppen'),
die duidden op een Laat-Middeleeuwse oor
sprong.

REU KELEN

V

Kranijenc:

Hirhsi

mm

Gedeelte van de 'Chromotopografische Kaart des Rijks',
verkend 1872-73, herzien 1887. Rechts staat de Riet
veldse brug aangegeven (zie pijl) met links daaronder het
Kraayenest met sluis op de oostoever van de Vecht.

Nadat het terrein enige tijd leeg had gelegen
omdat de Gemeente Breukelen geen toestem
ming gaf daar een recreatiebedrijf uit te oefe
nen (het terrein lag buiten het gebied van het
Recreatieschap Loosdrecht e.o.), werd het
verkocht aan G. Smit, eigenaar van een in
Maarssen gevestigd loodgietersbedrijf. Deze
bouwde op de plek van de voormalige boer
derij een nieuw herenhuis in boerderijstijl,
waaraan hij de naam Rietveld Sate gaf.

Daarmee was de locatie van de kasteel-
boerderij Rietveld dus wel duidelijk. Een
kasteelboerderij ligt altijd in de nabijheid van
het kasteel waar hij bij hoort. Denk aan de
ridderhofstad Oudaen aan de Vecht met
daarachter (aan de oostzijde) de bijbehorende
boerderij. Een ander voorbeeld levert kasteel
Ruwiel aan de Aa (een oude meander van de
Vecht), waar de nog aanwezige voormalige
kasteelboerderij eveneens ten oosten van het
slot werd gebouwd. In het geval van Rietveld
moet het kasteel ten westen van Rietveld Zate
hebben gestaan, in de hoek tussen het Zand
pad langs de Vecht en de uitmonding van de
Vaart (thans Tienhovens Kanaal geheten). De
Vecht maakt daar een flauwe bocht. Vanuit
het Huis Rietveld was de rivier daardoor
zowel naar het zuiden als naar het noorden
over een afstand van ruim 3 kilometer te
overzien.

Deze gevolgtrekking wordt ondersteund
door een oorkonde uit 1650. Eigenaar van de
Rietveldse landen was toen jonkheer Albert
Proeys. Op het erf, gelegen tussen het Zand
pad en de wetering van Rietvelds Zate, bij de
daar gelegen sluis, wilde men toen een huis
bouwen voor de sluiswachter die tevens tol
gaarder was. Dat werd de hofstede Het Kraay
enest. Die staat dus vrijwel zeker op de plek
waar eerder de ridderhofstad Rietveld had
gestaan. Dat is ten zuidzuidoosten van kas
teel Nijenrode, aan de overzijde van de
Vecht, ongeveer anderhalve kilometer ten
zuiden van het dorp Breukelen.

Ik sta nog even stil bij de zojuist genoem
de wetering van Rietvelds Zate. Die werd ook
genoemd in een overeenkomst uit 1461. Toen
verkochten de gezamenlijke inwoners van de
gerechtsheerlijkheid Breukeleveen hun zuide-
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Een wan de oudst bewaard gebleven afbeeldingen van Kasteel Nijenrode, gedateerd 1606, mogelijk gete
kend door de Amsterdammer Abraham de Haen de Jonge. Aan de gevel vallen vooral de duivenhokken
op. De gemetselde kokers tegen de muur rechts zijn de 'toilettorens', met bovenin een 'gemack' of
'secreet', waardoor de rechtstreekse afvoer in de slotgracht.

lijke grenswetering aan de inwoners van de
heerlijkheid Tienhoven. Daarna ging die we
tering de Tienhovense Vaart heten, later het
Tienhovens Kanaal. Het verkeer en vervoer
gingen toen grotendeels over water. Door de
aankoop van de Vaart kreeg Tienhoven een
eigen vaarweg. Maar het westelijkste deel
daarvan viel buiten de aankoop, want dat lag
in de gerechtsheerlijkheid Breukelen-Proost-
dij en was ook toen al 'de weteringe van Riet-
velds Saté'. Om dus over een volledig eigen
vaarweg tussen dorp en Vecht te beschikken
hadden de Tienhovenaren tevens de mede
werking van Jan van Rietveld nodig. En die
kregen ze. Jan van Rietveld participeerde in
de overeenkomst uit 1461. Dit geeft aan dat
zijn Huis Rietveld op een strategische plek
lag, niet alleen aan de Vecht maar ook aan
een ontsluitingswetering met tolsluis.

Relatie Nijenrode - Rietveld

Uit de verzamelde gegevens kwam al snel
naar voren dat er vanaf het begin een goede
verstandhouding heeft bestaan tussen de
families Van Nijenrode en Van Rietveld. Die
hield ook stand. Joost van Rietveld speelde
bijvoorbeeld in de periode 1430-1454 een be
langrijke rol in het functioneren van het Leen
hof van Nijenrode. Het vermoeden kwam op,
dat het geslacht Van Rietveld van de Van
Nijenrodes afstamde.

Vanuit het Huis Nijenrode werd in het
midden van de veertiende eeuw druk ge
werkt aan een versterking van de bestuurlijke
invloed op het omringende gebied. In dat
kader kan ook de stichting van Rietveld goed
hebben gepast. Vooral sedert 1347 waren
voor een Van Nijenrode de omstandigheden
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gunstig om een versterkt huis te stichten bij
de uitmonding van de Vaart in de Vecht.
Gijsbrecht II van Nijenrode, die er veel toe
bijdroeg om de macht en het aanzien van
Nijenrode te vergroten, had al vóórdat hij in
1351 kasteelheer van Nijenrode werd een
goede verstandhouding met de Proostdij en
het Kapittel van Sint-Pieter weten op te bou
wen. De Proostdij hield het gerecht en de tijns
van het Proostdijgerecht toen nog aan zich
zelf, maar verpachtte het recht tot heffing van
de tienden aan Gijsbrecht van Nijenrode. Op
23 april 1360 werd die overeenkomst met 15
jaar verlengd. Een pachttermijn van 15 jaar
was gebruikelijk.

Op 24 juni 1347 werden gerecht, tijns en
tienden van de gerechtsheerlijkheid Breukele-
veen door het Kapittel van Sint-Pieter voor de
duur van 15 jaar eveneens aan Gijsbrecht II
van Nijenrode verpacht. Gijsbrecht II van
Nijenrode werkte dus vermoedelijk sinds
1345 samen met de gerechtsheer van de heer
lijkheid waarbinnen het Huis Rietveld werd
gebouwd. Vanaf 1347 had hij medezeggen
schap over het totale stroomgebied van de
Vaart. Dat bood een goede gelegenheid om
een verwant in die omgeving aan een goed
onderkomen en een zinvolle taak te helpen.
Niet onmogelijk werd zelfs al in 1346 met de
bouw van Rietveld begonnen, om het tot
standkomen van het contract van 1347 inzake
Breukeleveen in gunstige zin voor de Van
Nijenrodes te beïnvloeden.

In de nazomer van 1348 werd de algeme
ne situatie tijdelijk ongunstiger voor het ont
wikkelen van grootse plannen, wegens het
uitbreken van de zware pestepidemie die
bekend staat als de Zwarte Dood. Mogelijk
was de bouw van het Huis Rietveld toen in
middels vergevorderd of zelfs voltooid.

B.F. van Wallene uit Kockengen bracht
vervolgens nadere informatie aan het licht
over de relatie tussen de families Van Nijen
rode en Van Rietveld. Heraldisch onderzoek
(van familiewapens, zegels en helmtekens)
wees uit dat het geslacht Van Rietveld inder
daad afstamde van het geslacht Van Nijenro
de, maar via een buitenechtelijke zoon.

Vervolgens maakte Van Wallene het in

een vervolgonderzoek zeer aannemelijk dat
de persoon waarmee het begon Wigger van
Nijenrode was. Die werd omstreeks 1300
geboren als bastaardzoon van Gijsbrecht I
van Nijenrode. Van deze Wigger zijn twee
zonen bekend. Van hen zou Jan Wiggersz van
Nijenrode later bekend zijn geworden als Jan
van Rietvelt. Deze afstammingsgeschiedenis
spoort in de tijd met de beredeneerde stich-
tingsgeschiedenis van het Huis Rietveld.

In de derde plaats maakte Van Wallene
duidelijk dat mannen uit het geslacht Van
Rietveld vooral carrière maakten in het graaf
schap Holland, waar ook verschillende Van
Nijenrodes actief waren. De Van Rietvelds
benutten in Holland het aanzien dat de Van
Nijenrodes daar genoten. Ze gebruikten een
familiewapen met een rode dwarsbalk op een
veld van goud en in de bovenhoek een be
scheiden zwarte ster. Er was in die tijd in
Holland maar één geslacht dat als stamwa-
pen een rode dwarsbalk op een gouden veld
voerde: Van Nijenrode.

In Holland kon een Van Rietveld zich
presenteren als van adel. Daar gold de ge
woonte om personen die in de rechte manne
lijke lijn van een edelman afstamden aan te
merken als 'welgeborene' en dus als van adel.
In het Utrecht van de vorst-bisschoppen was
men puriteinser. Als iemand daar een bui
tenechtelijke geboorte in zijn stamlijn had,
was en bleef men een bastaard. Dat zou bij de
Van Rietvelds meegespeeld kunnen hebben
in een voorkeur voor werken en wonen in
Holland.

Einde van het H uis Rietveld

Onduidelijk is of het Huis Rietveld aan de
Vecht door verwaarlozing of door krijgsge
weld onbewoonbaar is geworden. In 1481-
1483 werd ons gebied zwaar getroffen door
de beruchte Stichtse Burgeroorlog. Uit de tijd
na die Burgeroorlog werd nog wel informatie
gevonden over landbezit van Van Rietvelds
ten oosten van de Vecht bij Breukelen, maar
niet over een bewoond Huis Rietveld.

In 1609 werd een lijst samengesteld van
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ridderhofsteden en andere belangrijke huizen
in de provincie Utrecht. Daarin wordt mel
ding gemaakt van een verwoest Huis Riet-
velt, eigendom van Albert Proeys, telg uit een
vooraanstaand Utrechts regentengeslacht.
Dat bericht is dus van één-en-een-kwart eeuw
na de Stichtse Burgeroorlog, maar een bouw
val bleef soms lang in het landschap zicht
baar. In 1650 was ook de ruïne weg en kon op
de plek daarvan de hofstede Het Kraayenest
gebouwd worden.

Het Huis Rietveld was dus al lang weer
volledig van het Breukelse toneel verdwenen
toen in 1672 het allesverwoestende Rampjaar
begon. Maar we weten nu in ieder geval weer
duidelijk dat het er geweest is. De ridderhof
stad Rietveld, waarover Frangois Halma in
1725 nog net iets had horen verluiden, is aan
de daarna ingetreden vergetelheid ontrukt.
Anno 2007 lijkt het er in Breukelen soms al op
alsof Rietveld nooit uit het collectieve geheu
gen verdwenen is geweest.

Dr. Arie A. M anten studeerde geologie en biolo
gie en promoveerde op een paleoecologisch onder
werp. A l vele jaren is hij werkzaam als vrijetijds-
historicus. Hij was voorzitter van de Historische
Kring Breukelen en publiceerde al vaker in TVE.
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Blaricum aan zee -  willen we dat?
Jan L. Vollers

Wist u dat een natuurgebiedje zomaar kan ontstaan, niet omdat allerlei instan
ties in ons kikkerland het zo hebben bedoeld, maar juist omdat ze hun handen
er tot nog toe van af hebben gehouden? Zo'n gebied met duizenden
parnassia's die prachtig bloeien tot in de late herfst, vijf soorten orchideeën,
zonnedauw, rietorchis, koninginnekruid -  trekpleister voor allerlei vlinders -
en herfstbitterling. Als organisaties voor natuurbeheer zoals Natuurmonumen
ten, Landschap Noord-Holland of het Goois Natuurreservaat zoiets zouden
willen, zou dat hen heel veel moeite -  en geld -  hebben gekost. Als het al
zou lukken.

We hebben het over een gebied dat weinig Gooiers kennen en dat tot voor
kort over het hoofd is gezien bij besturen en plannenmakers. Het is sinds tien
tallen jaren, eigenlijk vanaf de aanleg van de Stichtse Brug in de jaren zeven
tig, een luwtegebied, bestemd voor kleine recreatie volgens de Streekplannen.

Het gaat om Blaricums grondgebied aan de westzijde van de Stichtse Brug,
een ogenschijnlijke braak liggende, moerassige vlakte aan het Gooimeer, het
Voorland geheten. Er heeft zich daar in het talud van de brug een nieuw land
schap gevormd met de karakteristieken van een duinlandschap. Welke plan
ten daar zouden gedijen, werd niet voorzien -  ze zijn letterlijk komen aan
waaien. Dagelijks rijden duizenden automobilisten er met flinke vaart langs.
Niets vermoedend welke floristische rijkdom aan hun voeten ligt. Maar ook
wandelaars en -  in de zomer -  recreanten die op een mooie dag naar de
strandjes aan het Gooimeer trekken, hebben er meestal geen weet van. Daar
in het Voorland laten slechts enkelen hun grotere soorten honden uit, een
eenzame mountainbike trekt er onbarmhartig doorheen en een enkele surfer
verdwaalt er wel eens.

Het gekke is dat het gebied met zijn zeldzame planten niet eens aange
kocht hoeft te worden omdat het al in bezit is van een natuurbeherende orga
nisatie, namelijk Staatsbosbeheer. Maar die wil er binnenkort wellicht juist
afstand van doen. Dat vernam althans een delegatie van verontruste milieu
organisaties die in februari hun licht opstaken bij Staatsbosbeheer. Verenigd
in het Platform Belangen Blaricummermeent en Voorland Stichtse Brug, heb
ben zij eind vorig jaar Statenleden van Noord-Holland en de Blaricumse
gemeenteraad voor een excursie uitgenodigd. Deze toonden zich niet alleen
onder de indruk maar gaven ook toe dat ze wellicht te lichtvaardig de natuur
waarde in het unieke gebied over het hoofd hebben gezien. De gemeenteraad
van Blaricum zal in ieder geval zeer kritisch de milieu-effectrapportage volgen

TVE 25e jrg. 2007 87



die momenteel wordt gemaakt. Een goede zaak, omdat het dus nog niet te
laat is om het gebied te behouden.

Er bestaat namelijk voor het Voorlandgebied een desastreus plan om het
natuurgebied te laten wijken voor de aanleg van een jachthaven voor maxi
maal 700 boten. Met de aanleg daarvan plus nog een botenhuis, restaurant,
parkeerplaatsen en allerlei andere accommodaties is er dan 'natuurlijk' geen
redden meer aan voor de orchis en de parnassia. De plaats voor een jachtha
ven -  zeggen zeilers -  is trouwens allerminst gunstig wegens de ondiepte. In
een uit te baggeren vaargeul kunnen zeilboten in file naar het midden van het
Gooimeer hun weg zoeken.

Er is altijd wel behoefte aan ligplaatsen aan het Gooimeer, natuurlijk. Blari-
cum aan Zee, willen wij dat? Projectontwikkelaars zorgen er wel voor dat het
ervan komt, want ze bezorgen de gemeente ongetwijfeld zo weer inkomsten.
Maar moet dan altijd alles, wat weerloos is, wijken voor het geld? Ook de
bebouwing van de Blaricummermeent betekent al een flink offer voor de na
tuur waar straks honderden broedvogels niet meer terecht kunnen.

De eigenaar van het Voorland, Staatsbosbeheer, verzekerde het genoemde
Platform niet ongevoelig te zijn voor argumenten om het als rustgebied te be
houden. Maar als een gemeente, in dit geval Blaricum, aantoont dat er alge
meen maatschappelijke belangen in het geding zijn die het rechtvaardigen om
het op te offeren voor in dit geval een jachthaven, is Staatsbosbeheer gehou
den daaraan mee te werken. Ook al moet Blaricum wel natuurcompensatie
elders gaan aanbieden. Is spelevaren wel een algemeen maatschappelijk be
lang? kun je je in gemoede afvragen.

Ik misgun niemand zijn zeilplezier. Meestal gaat het om mensen die zelf
ook gesteld zijn op natuur, landschapsbehoud en respecteren zij gebieden
waar de mens tot rust kan komen. Maar Huizen gaat al zijn jachthaven verder
uitbreiden, Muiden ook. Een betere locatie voor nog een nieuwe jachthaven is
natuurlijk aan de overzijde, dichtbij de vaargeul, die vlak langs de dijk van Fle
voland loopt. Maar ja, dan loopt in dit geval Blaricum zijn inkomsten mis.

Het Platform Belangen Blaricummermeent en Voorland is optimistisch dat
de gemeenteraad nog tot een verstandige afweging komt als de milieurappor-
tage eenmaal klaar is. Dan begrijpt de raad hopelijk wat het Platform beweegt
om respect op te brengen voor de schat die ons in schoot is geworpen door
de natuur zelf en waar nu Staatsbosbeheer de schatbewaarder van is. Nolens
volens, maar toch. Het bestuur van TVE heeft daarom ook eind vorig jaar zijn
sympathie betuigd aan het streven van het Platform. Een stukje recente regio
nale geschiedenis staat tenslotte op het spel. Wie het vervolg niet wil missen
kan terecht op de website http://home.hetnet.nI/~ rob. kloosterman/
index.html.

Jan L. Vollers is  secre ta ris  van De Vrienden van het Gooi en b e s tu u rs lid  van TVE.
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Tussen stad en diaconie
Twee eeuwen armenzorg in Weesp 1590-1822

Henk Michielse

De oprichters van TVE stonden op het stand
punt dat historici zich niet zozeer zouden
moeten richten op vorsten, veldheren en an
dere hooggeplaatsten, maar 'op het doen en
laten en de ervaringen van de gewone man'.
Tot die gewone man hoorden ongetwijfeld
ook de armen. In de zeventiende en achttien
de eeuw werd doorgaans 10 procent van de
bevolking bedeeld, terwijl een veel grotere
groep maar net de touwtjes aan elkaar kon
knopen en voortdurend het gevaar liep even
eens aan de bedeling te vervallen. Op bepaal
de momenten kon het aantal bedeelden heel
hoog oplopen. Zo werd in Leiden, waar de
meeste mensen in de textielnijverheid werk
ten, in economisch slechte tijden meer dan 40
procent van de bevolking bedeeld. Het zou
daarom goed zijn eens te onderzoeken of de
oprichters van TVE en hun opvolgers zich
wel aan de eigen taakstelling hebben gehou
den. Zelf heb ik de stellige indruk, dat de
schrijvers in TVE zich over het algemeen
meer bezig houden met kastelen en landhui
zen, stadsinstellingen en bestuurders, bis
schoppen en dominees, kunstenaars en mu
sea, dan met gewone mensen. Op Internet in
de inhoudsopgave van ons tijdschrift vond ik
maar een enkel artikel over armen en armen
zorg. Jan Out schreef over de armen van Bus-
sum en Ida Kemperman over het Bartholo-
meusgasthuis in Weesp rond 1840 en dat was
het wel zo ongeveer. Ook in de Historische
Bibliografie van TVE (tot 1998, eveneens te
vinden op onze website) komen we maar een
paar titels over dit thema tegen. Maar nu is
het verzuim jegens de armen voor onze regio
in een klap goed gemaakt. Aukje Zondergeld-
Hamer, directeur van het Weesper Gemeente
museum, schreef een uitgebreid proefschrift
van 400 pagina's over twee eeuwen armen
zorg in Weesp (1590-1822), waarin de ge

schiedenis van de armenzorginstellingen
uitputtend wordt beschreven en waarin ook
uitgebreid wordt ingegaan op de economi
sche, sociale, godsdienstige en bestuurlijke
verhoudingen in de Vecht-stad.

Ideaaltype

In de zeventiende en achttiende eeuw was
Nederland befaamd om zijn armenzorg, net
zoals ons land de eerste veertig jaar na de
tweede wereldoorlog wereldberoemd was
om zijn stelsel van sociale voorzieningen,
totdat de kabinetten Lubbers-Kok en Balke-
nende-Zalm er de (botte?) bijl inzetten. In het
zeventiende en achttiende eeuwse Amster
dam kwamen voortdurend buitenlandse be
zoekers kijken hoe mooi het op sociaal gebied
allemaal geregeld was. Er bestonden in Am
sterdam zo'n vijfentwintig armenzorg- en
wezeninstellingen en dan heb ik de vele hof
jes niet eens meegeteld. Je kunt geen catego
rie zorgbehoeftigen bedenken of er was in
Amsterdam wel een godshuis voor. Op basis
van al deze instellingen kun je een ideaaltype a
la Max Weber construeren van wat armen
zorg in de Republiek der Verenigde Neder
landen nu eigenlijk inhield. Ik doe dat hier in
het kort middels een samenvatting van wat ik
daarover eerder heb geschreven in mijn boek
Welzijn & discipline (1997).

Een eerste belangrijk onderscheid dat er
in de Nederlandse armenzorg (en trouwens
ook de buitenlandse) valt te maken is dat
tussen aan de ene kant de armkantoren, waar
de armen konden aankloppen voor onder
stand en aan de andere kant de godshuizen,
waarin men vrijwillig of gedwongen kon
worden opgenomen. Het tweede onderscheid
is dat tussen de instellingen van de stad en

TVE 25e jrg. 2007 89



Het soeplokaal door W. Hendriks 1815 (coll. Gemeente Museum Weesp).

die van de kerken, de toenmalige bevoorrech
te Gereformeerde Kerk voorop. Algemeen
gold, dat in de zelfbewuste Nederlandse ste
den het stadsbestuur het oppergezag had
over alle armenzorg. De stad kon de enige
instantie zijn die aan armenzorg deed, de
stadsbestuurders konden deze geheel overla
ten aan de gereformeerde diaconie en er kon
een gemengd systeem bestaan, waarbij de
stad een deel van de armenzorg aan de Gere
formeerde Kerk en de andere kerkgenoot
schappen liet, maar in alle gevallen het op
pergezag aan zich hield. Sinds de definitieve
breuk met de Middeleeuwse armenzorg -
waarin het eeuwig heil van schenkers voorop
stond en van de armen niets anders werd
gevraagd dan een gebedje voor de goede
gever -  ging het in de armenzorg voortaan
om een combinatie van welzijn en discipline.

De hulp aan de armen werd tevens gebruikt
om hen te disciplineren door strenge tucht;
voor de 'disciplinering' van de armen werden
ook de technieken van de welzijnszorg inge
zet.

Het Amsterdamse voorbeeld
In Amsterdam werd de gewone bedeling
verzorgd door twee instanties. Aan de ene
kant de stedelijke Huiszittenhuizen, die nog uit
de Middeleeuwen stamden (1450) en waar
thuiszittende stadsarmen terecht konden en
aan de andere kant de Diaconie van de Gere
formeerde Kerk (vanaf 1578) en later ook het
Rooms-katholiek Armenkantoor en dat van
andere godsdienstige minderheden voor hun
eigen aanhang.

Daarnaast waren er de vele godshuizen
voor allerlei soorten hulpbehoevenden. Voor
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ouden van dagen had je het Arme oude man
nen- en vrouwenhuis van de stad (1421) en het
Diaconie oude mannen- en vrouwenhuis (1666).
Voor weeskinderen waren er het Burgerwees
huis (1402), het Aalmoezeniersweeshuis (1666),
het Diaconieweeshuis (1657), het Diaconiebeste-
delingenhuis (1789) en de weeshuizen van de
andere godsdienstige richtingen zoals het
R.C. Maagdenhuis (1570), het R.C. jongenswees-
huis (1682) en het Luthers weeshuis (1678). En
dan had je nog de ziekenhuizen, het dolhuis
(1562), het pesthuis (1635) en, heel belangrijk
voor zo'n ondernemende stad als Amster
dam, de zogeheten werkhuizen.

Er waren werkhuizen, waarin men voor
straf aan het (zware) werk kon worden gezet,
zoals het Tuchthuis (1596) en het Spinhuis
(1597) en de 'willige' werkhuizen die mede
als werkverschaffing functioneerden, zoals
het Werkhuis van 1650, het Nieuwe Werkhuis
van 1782 en het Stads Zijdewindhuis van 1682
waar arme meisjes te werk werden gesteld.
Een gemengde instelling voor bedeling en
opsluiting was het Aalmoezeniers- of armenhuis
(1613), dat niet alleen behoeftige gezinnen
ondersteunde en weeskinderen in de kost
deed, maar ook bedelaars opsloot en aan het
werk zette.

Drie inste llingen  van de stad W eesp

Amsterdam was een grote, rijke stad met
meer dan 100.000 inwoners. Weesp had er in
dezelfde periode maar zo'n 3000. Het valt
dan ook niet te verwachten, dat de Weesper
armenzorg zou lijken op die in Amsterdam.
Maar toch, zegt Aukje Zondergeld-Hamer
terecht, had Weesp voor zo'n kleine plaats
een respectabel stelsel van armenzorg. Zij
beschrijft de armenzorg in twee tijdperken.
Deel I begint, na een korte aanloop vanaf ca.
1355, in 1590 en loopt tot het jaar 1743, toen
Weesp ten prooi viel aan een grote crisis.
Deel II eindigt kort na de Bataafs-Franse tijd
in 1822 toen het met de economie en dus ook
de armenzorg helemaal belabberd was ge
steld. Uit het boek van Zondergeld-Hamer
blijkt, dat het ideaaltype van de Nederlandse

armenzorg in Weesp, zij het op bescheiden
wijze, is terug te vinden.

Het Sint Bartholomeusgasthuis
De oudste instelling was het Sint Bartholo
meusgasthuis. Het was vermoedelijk gesticht
in of kort na 1355 als instelling van de stad.
Nadat Weesp de zijde had gekozen van Wil
lem van Oranje en de opstandige gewesten,
kreeg het gasthuis, zoals in zoveel andere
plaatsen gebeurde, bezittingen uit het opge
heven Oude Convent, een nonnenklooster. De
instelling werd bestuurd door gasthuismees
ters, die benoemd werden door het stads
bestuur en daar in hoge mate van afhankelijk
bleven. Het gasthuis ging een drietal centrale
functies vervullen met betrekking tot de
Weesper armenzorg:
• Het gasthuis was allereerst een instelling

die bijstand verleende aan allerlei soorten
armen, 'in sijn sieckte', 'in haer armoede',
'voor sijn armoede ende sijn dochter
kynderen', 'voor een schamel kintskist en
het graff te maeken'. Dit duurde tot 1643,
toen het gasthuis vooral bejaardentehuis
werd en er geen geld meer was om de
huiszittende armen te ondersteunen.

• Het gasthuis kreeg ook de zorg voor de
bejaarden die een beroep deden op de gast
huismeesters of voor wie beroep op hen
werd gedaan. Aanvankelijk werden zij
door het gasthuis elders in de kost ge
daan; behalve in geval van ziekte verbleef
geen bejaarde in het gasthuisgebouw zelf.
Dat veranderde in 1643 toen de gasthuis
meesters toestemming kregen om arme
bejaarden die tot dan toe uitbesteed wa
ren in het eigen tehuis op te nemen, mits
de Gereformeerde Diaconie daaraan zou
mee betalen.

• Het gasthuis was tevens wezeninstelling en
ook de weeskinderen werden niet in het
huis zelf opgenomen. Ongeacht hun af
komst werden zij -  tot de stichting van
het Burgerweeshuis in 1610 -  bij familie of
anderen uitbesteed. Het gasthuis betaalde
dan kost en onderhoud. Met de pleegou
ders werd een contract gesloten waarin
stond wat zij tegenover het kostgeld
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moesten doen: 'onderhout te doen van
cost en dranck, goede manieren te leeren,
ter scholen te senden, off so gasthuys-
meesteren goetduncken syn ambacht te
laten leren'.

H et Burgerweeshuis
Het in 1610 in Weesp gestichte Burgerwees
huis droeg niet voor niets die naam. Zoals
alle Nederlandse burgerweeshuizen was het
volgens de Ordonantie van het Stadsbestuur
uitsluitend bestemd voor weeskinderen van
wie de ouders tenminste twaalf jaar in de
stad of in Weesperkarspel hadden gewoond
en die poorters van Weesp waren. Het moes
ten dan wel 'schamele weeskens' zijn; welge
stelde wezen waren aangewezen op hun fa
milie. Naast deze poorterskinderen werden
er ook wel andere arme wezen opgenomen,
waarvoor de gasthuismeesters dan moesten
betalen en die aan aparte tafels te eten kre
gen. Zondergeld-Hamer heeft uitgerekend

hoeveel kinderen er doorgaans in het wees
huis verbleven. Bij de start waren dat er 10,
later tussen 25 en 35, met een uitschieter van
53 rond 1625 en 50 in het rampjaar 1673.

Ook van het burgerweeshuis werden de
'eerbare en notabele' regenten en regentessen
door het stadsbestuur benoemd. De instelling
waarover zij de leiding kregen werd letterlijk
losgemaakt uit het gasthuis. Zij kreeg een
flink deel van de goederen van het gasthuis
mee en de gasthuisbestuurders zouden sinds
dien niet ophouden met klagen dat ze te wei
nig inkomsten hadden. Naast het startkapi
taal uit de boedel van het gasthuis kon het
burgerweeshuis zijn inkomsten ook nog ha
len uit collectes, verervingen en enkele onder
steunende stadsbelastingen.

H et A rm ew eeshuis annex w erkhuis
Arme weeskinderen van wie de ouders geen
poorters waren, bleven als vanouds aangewe
zen op het gasthuis. Dat plaatste hen bij
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De nieuwe vleugel van het St. Bartholomeus Gasthuis, gebouwd 1650 (foto Sara Zondergeld).
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pleegouders of bracht hen tegen betaling on
der bij het Burgerweeshuis. Maar toen die
laatste groep rond 1658 te groot werd en de
kosten daarvan te hoog werden geacht, vroe
gen de gasthuismeesters aan het stadsbestuur
of zij niet een lakenweverij annex armeweeshuis
mochten opzetten, waar de kinderen konden
verblijven, een vak konden leren en tegelij
kertijd hun eigen kost konden verdienen.

In 1660 ging de nieuwe onderneming van
start. Er werd een contract gesloten met een
'werckbaes' en zijn vrouw over de opvoeding
en opleiding van de 'armewezen'. Terwijl de
kinderen van het Burgerweeshuis zelf een
vak mochten kiezen, moesten die van het
armenweeshuis volgens de Ordonantie van
het stadsbestuur en het contract met de werk
baas leren 'spinnen, caerten, pluijsen, vlaken,
wassen, schrobbelen en weven', kortom leren
lakenmaken. In een vergelijking van de twee
Weesper weeshuizen concludeert Zonder-
geld-Hamer, dat de sfeer in het Burgerwees
huis 'principieel anders' was, zorgelozer voor
de kinderen en verzorgender voor de leiding
van het huis.

De eerste jaren viel het Armeweeshuis
nog onder de gasthuismeesters, maar in 1667
werd het definitief verzelfstandigd en kreeg
het een eigen bestuur van drie regenten en
drie regentessen, jaarlijks aan te wijzen door
burgemeesters en schepenen. De inkomsten
bestonden uit de opbrengst van de lakenwe
verij en die van een maandelijkse collecte
langs de huizen in Weesp en Weesperkarspel.
Volgens Zondergeld-Hamer ontstond er een
'winstgevend bedrijf', maar dat duurde niet
lang. In 1695 al werd geconstateerd, dat het
Armeweeshuis niet kon bestaan van de la
kenweverij en dat het bedrijf zou moeten
worden stilgelegd. In 1756 was het zover en
werd de werkplaats opgeheven. Met kunst en
vliegwerk hield het stadsbestuur het Arme
weeshuis zelf nog in stand tot 1790, toen het
Gasthuis en het Armeweeshuis herenigd wer
den in het Gast- en armeweeshuis. Nog weer 26
jaar later werden de drie godshuizen die
Weesp had gekend weer samengevoegd en
trokken ook de burgerwezen naar het gast
huis, al bleef de administratie van het Burger

weeshuis en het Gast- en armeweeshuis ge
scheiden.

De Gereformeerde Diaconie

Zoals elders in Nederland behield het stads
bestuur van Weesp het oppergezag inzake de
armenzorg, ook ten aanzien van de Diaconie
van de bevoorrechte Gereformeerde Kerk.
Het stadsbestuur, aldus Zondergeld-Hamer,
ging de gereformeerde diaconie steeds meer
beschouwen als het instituut dat de taken die
het Gasthuis als stedelijke instelling behoorde
te vervullen, moest overnemen toen dit gods
huis zich vooral op bejaarden ging richten.
Opdrachten van het stadsbestuur voor de
zorg, die vroeger naar de gasthuismeesters
zouden zijn gegaan, kwamen sinds de jaren
veertig van de zeventiende eeuw bij de diaco
nie terecht. 'De kerk had zich in dezen te
schikken, de zorg voor de armen was in laatste
instantie onderdeel van stedelijk bestuur en orde
handhaving geworden.' De Diaconie werd dan
ook voor een flink deel betaald uit overheids
geld. In Weesp bijvoorbeeld ging het 'oortje
van de armen', een opgeld op de accijnzen,
voor driekwart naar de Diaconie en de rest
naar de gasthuismeesters.

Natuurlijk zorgde de Diaconie op de eer
ste plaats voor de eigen gereformeerde ar
men, maar feitelijk betaalde zij ook, zij het
minder dan voor de eigen aanhang, voor
niet-gereformeerde bedeelden, waartoe in de
loop van de tijd hele reeksen contracten wer
den opgesteld tussen Diaconie en Gasthuis.
Dit ging echter in de loop van de achttiende
eeuw veranderen. Door de almaar verslechte
rende economische toestand en een verander
de houding tegenover de katholieken ging de
Diaconie met instemming van de stadsbe
stuurders steeds exclusiever alleen de eigen
armen ondersteunen. Andere gezindten, de
katholieken voorop, raakten steeds meer aan
gewezen op eigen armkantoren die geen en
kele subsidie kregen van het stadsbestuur.

Weesp en de katholieken
Aukje Zondergeld-Hamer gaat op meerdere
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Detail van De Magistraat van G.J. Sybilla (coll. Ge
meente Museum Weesp).

plaatsen uitgebreid in op de positie van de
katholieken. Zij schat dat rond 1650 hoogst
waarschijnlijk nog een meerderheid van de
Weespenaren katholiek was. Er heerste in
Weesp ten aanzien van hen een grote mate
van ruimdenkendheid. Maar in zowel het
aantal katholieken als de tolerantie jegens hen
kwam de klad door de oorlog van 1672, die in
zeer korte tijd de verhoudingen in Weesp zou
veranderen.

De Fransen hadden rondom Weesp ver
schrikkelijk huisgehouden en de katholieken
werden daar op aangekeken. Tussen 1672 en
1680 verlieten zij met honderden de stad, de
verdraagzaamheid van voor 1672 verdween
en van enige katholieke invloed op het stads
bestuur was geen sprake meer. Sindsdien zou
tot ver in de negentiende eeuw het aantal
gereformeerden twee keer zo groot zijn als
dat van de katholieken. Voor de stad leidde
het vertrek van de katholieke medeburgers
overigens tot 'een zorgwekkende situatie';
veel huizen kwamen leeg te staan en de luk-
ratieve brouwerijen verdwenen uit de stad.

Als inwoners en burgers van de stad kon
den de katholieken rechtens een beroep doen
op de drie stedelijke godshuizen. Maar toen
de Diaconie steeds afhoudender werd tegen
over katholieke, lutherse, doopsgezinde en
joodse armen, moesten de katholieken en de
andere gezindten hun eigen armenzorg-
boontjes gaan doppen.

De parochiële armmeesters kregen hun
armengeld uit collectes, liefdegiften, erfenis
sen enzovoort, maar dat was bijna nooit ge
noeg. De tekorten werden regelmatig uit de
kerkekas aangevuld. De katholieke armmees
ters besteedden hulpbehoevende bejaarden
en weeskinderen uit bij particulieren uit de
eigen parochie, terwijl een enkeling in een
van de stedelijke godshuizen werd geplaatst.
Maar dat laatste was vanaf de jaren dertig
van de achttiende eeuw niet meer mogelijk.
Pas in 1800, toen de Bataafse Republiek al
lang de vrijheid van godsdienst had inge
voerd, kon het parochieel armbestuur weer
een arme vrouw in het Gasthuis opgenomen
krijgen.

Interessant zijn tot slot de cijfers die Zon-
dergeld-Hamer geeft voor de percentages
bedeelden op het eind van de achttiende
eeuw. In het jaar 1770/1771 had de Diaconie
7.5 % zogeheten winterbedeelden, terwijl van
de katholieken 8,3 % werd bedeeld. Van de
Weesper bevolking in haar geheel kreeg 10,7
% in dat jaar winterbedeling en in 1800/1801
11.5 %.

K anttekeningen

'Een kwestie van goed bestuur -  Twee eeuwen
armenzorg in Weesp' is een uitputtende ar
chiefstudie. We weten nu waarschijnlijk alles
wat er te weten valt over de Weesper armen
zorg. In het bovenstaande heb ik alleen de
hoofdlijnen van de vier armenzorginstellin
gen samengevat, maar het boek geeft infor
matie over veel meer: over de bezittingen,
uitgaven en bestedingen van de instellingen;
over het toelatingsbeleid, aantallen wezen en
bedeelden, wat mensen in de godshuizen te
eten kregen enzovoort. Er worden verder
organisaties beschreven waarover ik niets
vermeld heb, zoals de bussen van de gilden
en de Bank van Lening. Terloops komen ook
aspecten van tucht en discipline aan de orde.
Daarnaast wijdt Zondergeld-Hamer uit over
zaken als de Gereformeerde Kerk en de ver
kiezing van de kerkeraad, de Weesper katho
lieken, misstanden bij het vergeven van amb-
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ten, de Bataafse revolutie in Weesp enzo
voort. Soms gebeurt dat zelfs wat al te uitge
breid en wordt het verhaal over de armen en
de armenzorg te veel onderbroken.

Opmerkelijk vind ik het ontbreken van
practisch alle buitenlandse literatuur in het
boek, terwijl er de afgelopen dertig jaar juist
heel veel over armenzorg is geschreven, zo
wel door historici als historisch-sociologen in
bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Ook
bijna alle oudere armenzorg-literatuur ont
breekt, terwijl daar nu juist ook belangrijke
inzichten en gegevens te vinden zijn. Daar
door komt Zondergeld-Hamer tot uitspraken
die zij anders niet had kunnen doen.

Zo schrijft zij met veel aplomb de veran
deringen die zich op het gebied van de ar
menzorg rond 1525 gingen voordoen, zowel
in Duitse en Zwitserse steden als in die van
de (zuidelijke) Nederlanden en Frankrijk, toe
aan de invloed van Luther en de 'protestantse
omwentelingen' (p. 15). Het belangrijke werk
van de Spaans-Nederlandse humanist Vives
De subventione pauperum uit 1526 (Over de
onderstand van de armen) dat ondermeer van
invloed was op een Plackaet van Karel V uit
1531, doet zij af als een 'ambtenaarlijk
stuk' (p. 16) en humanisten als Vives zijn bij
haar niet meer dan 'taalgeleerden'. Maar Vi
ves, Erasmus, Thomas More en al die andere
christen-humanisten waren vóór alles critici
en hervormers van maatschappij en kerk. Zij
wilden een wereld van orde, gematigdheid
en vroomheid geleid door de schone letteren
en in de geest van de kerkvaders en het evan
gelie (zie Welzijn & discipline). Lang was on
duidelijk of zij nu protestant of katholiek
waren; de grenzen bleven heel lang vloeiend
juist onder de humanisten en hun vele aan
hangers. Tot de maatschappelijke hervormin
gen die de humanisten beoogden hoorde ook
die van de armenzorg, hervormingen die
juist in Amsterdam en andere Noord-
Nederlandse steden tijdens en na de opstand
door Erasmiaansgezinde stadsbestuurders
werden doorgevoerd.

In het debat over hoe je geschiedenis moet
bedrijven kiest Zondergeld-Hamer voor het
'wie es eigentlich gewesen' is, voor een feitelijke

geschiedschrijving dus. Zij verwerpt de meer
constructivistische opvatting van geschiedbe
oefening onder uiterst summiere verwijzing
naar Foucault die 'ieder inleven in vroeger
onmogelijk acht', zonder overigens ook maar
een publicatie van hem te noemen noch enig
ander geschied-theoretisch werk. Michel Fou
cault schreef fascinerende studies over wat
hij 'de grote opsluiting' noemt, zoals Surveil-
ler et punir over de geschiedenis van het ge
vangenzetten, waar iedereen die zich bezig
houdt met gast-, wees-, zieken-, armen- en
werkhuizen eigenlijk kennis van zou moeten
nemen. Conceptueel is de studie van Aukje
Zondergeld-Hamer dan ook niet sterk. Met
meer theoretisch gestuurde studies als die
van Marco van Leeuwen, Bijstand in Amster
dam ca. 1800-1850 -  Armenzorg als beheersings-
en overlevingsstrategie kan zij niet uit de voe
ten. Het sociologische begrip 'strategie',
waarbij van Leeuwen er van uitgaat dat men
sen doelgericht handelen, wordt bij haar zo
iets banaals als kwade opzet van de armbe
stuurders en de armen kunnen volgens haar
geen strategieën volgen, omdat ze daar te
arm voor zouden zijn.

Maar ondanks deze kritische kanttekenin
gen vind ik 'Een kwestie van goed bestuur' een
interessant en belangrijk boek, dat op uitput
tende wijze twee eeuwen armenzorg in
Weesp beschrijft en onze kennis op dat ter
rein in het gebied tussen Vecht en Eem
enorm vergroot. In die zin is het een studie
die navolging verdient.

Aukje Zondergeld-Hamer, Een kwestie van
goed bestuur. Twee eeuwen armenzorg in Weesp
(1590-1822), Uitgeverij Verloren, Hilversum
2006, ISBN 90-6550-935, prijs € 37,50.
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Landschap op de schop
Reconstructie van de zandgronden langs de grens van het Gooi1

Mathijs Witte

Tot voor kort bepaalden de boeren hoe het
landschap er op het platteland van het Gooi
uitzag. Nu het aantal zo is gedaald en veel
land vrij komt, doen nieuwe functies hun
intrede, zoals verstedelijking, natuur, water-
berging, recreatie en toerisme, en cultuurhis
torie. Ook mengen andere belangengroepen
zich in de discussie over de inrichting van de
ruimte. De discussie rond de bestemming van
het natuurgebied 'de Ster van Loosdrecht'
laat goed zien dat het platteland een omstre
den ruimte is geworden.2 Hier strijden dorps
bewoners, boeren en natuurorganisaties om
het aangezicht van het landschap te mogen
bepalen.

Ook aan de oostkant van het Gooi, in het
gebied van de Drakenburgergracht tussen
Hilversum en Baarn wordt het platteland
opnieuw ingericht. Hier heeft de provinciale
overheid de regie in handen genomen in het
kader van de Reconstructieopgave Zandgron
den. De uitvoerende taak ligt bij de gemeente
Baarn. Dit ruimtelijke beleid behelst een tota
le reorganisatie van het zandgebied van de
provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel,
Noord-Brabant en Limburg, opdat het lande
lijke gebied versterkt en (weer) leefbaar, bete
kenisvol en aantrekkelijk wordt om te wonen,
werken en verblijven.

In dit artikel zal ik ingaan op de dyna
miek van het platteland van het Gooi. Hier
vormt de reconstructie van het Drakenbur-
gergrachtgebied de meest recente poging van
de ruimtelijke ordenaars (overheid, planolo
gen en architecten) om het platteland aan te
passen aan de eisen van de huidige tijd. Ik
hoop inzichtelijk te maken dat de inrichting
van de ruimte omstreden is met allerlei indi
viduele belangen, die soms hevig met elkaar
botsen. Het is dan aan de Baarnse gemeente

raad om een eindoordeel over de plannen te
vellen, maar hier zitten lokale en regionale
belangen elkaar in de weg.

(Post-)M odern p la tte landschap

Het landschap van het Gooi is in de loop van
de twintigste eeuw sterk verstedelijkt. Eerst
waren het de dorpen langs de spoorlijn Am
sterdam-Amersfoort waar zich grote groepen
forenzen vestigden in nieuw opgezette villa
wijken. Na de Tweede Wereldoorlog zorgden
processen van industrialisering en verstede
lijking onder invloed van het aantrekken van
de economie en een sterk groeiende bevol
king ervoor dat het agrarische gebied in het
Gooi snel kleiner werd. Het Gooi raakte ge-
suburbaniseerd. Dit kon echter alleen door
dat boeren, al dan niet door de overheid ge
dwongen, met de landbouw stopten en veel
grond rond de dorpen vrij kwam voor bebou
wing. Het arme bestaan als zand- of veenboer
werd verruild voor een rijtjeswoning in stad
of dorp en een baan in de fabriek. Landbouw
kon zich slechts handhaven aan de randen
van het Gooi in de Eemvallei, in de Vecht
streek, het plassengebied en in enkele polders
rond Weesp en Muiden. Daarnaast bleven
enkele boerenbedrijven in Laren en Blaricum
overeind doordat ze de overgebleven stukjes
eng mochten betelen. De boeren die overble
ven gingen óf hun productie sterk specialise
ren en intensiveren, en schaalvergroting op
hun bedrijf doorvoeren, óf ze gingen hun
economische activiteiten nog sterker verbre
den. Soms werden nieuwe activiteiten ont
plooid, gericht op de opkomende recreatie en
het toerisme, zoals de verhuur van boten, het
stallen van caravans of het aanbieden van
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overnachtingen aan toeristen. Boeren die zich
gingen specialiseren, richtten zich op de tuin
bouw, visserij, het houden van varkens, een-
den en kippen, en het in toenemende mate
houden van paarden. In deze tijd zijn veel
boeren overgestapt op biologische landbouw,
en hebben ze een groeiende schare aan stede
lijke afnemers voor hun (streek)producten.

De verstedelijking en industrialisering
van de dorpen versterkte het gevoel vanaf de
jaren vijftig dat alles in de bebouwde omge
ving snel veranderde. Dit gevoel werd vooral
ingegeven door verandering in de samenstel
ling van de bevolking en de komst van nieu
we economische bedrijvigheid. Maar ook de
publieke ruimte veranderde snel. Er kwamen
bredere wegen voor het toenemende autover
keer die bovendien allemaal werden geasfal
teerd. Het straatbeeld veranderde door de
komst van stoplichten, verkeersborden,

drempels, fietspaden, prullenbakken en lan
taarnpalen.

Evenzo golden de veranderingen na 1945
voor het landschap om de nederzettingen
heen. De modernisering van de samenleving
werd ook hier door de bewoners volledig
omarmd. Het belang van de agrarische sector
nam net zoals in de rest van Nederland sterk
af in het voordeel van de industrie en de
dienstensector. Daar kon meer verdiend wor
den dan in de landbouw. Maar de invloed
van de overgebleven boeren op de vorming
van het moderne landschap na de Tweede
Wereldoorlog is groot geweest. Door de ster
ke lobby van de boeren in waterschappen en
overheidsorganisaties is vanaf de jaren veer
tig dit landschap flink op de schop gegaan.
Een eerste fase, gekenmerkt door een sterke
nadruk op het vergroten van de productie
van de landbouw, loopt van de jaren vijftig
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Gezicht op het open gebied van Drakenburg, rechts de Zandheuvelweg, in de verte Bomencentrum Nederland (foto
auteur).
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Het gebied 'Drakenburgergracht' tussen Baarn en Hilversum zoals het er nu uitziet (bron: Gemeente Baarn /  Bureau
Nieuwe Gracht: Gebiedsvisie Drakenburgergracht, 17 oktober 2006).

tot de jaren tachtig. Voorbeelden van veran
deringen zijn de invloed van ruilverkavelin
gen, aanleg van nieuwe wegen, vergroting
van percelen, het verwijderen van bos en
houtwallen, waterpoelen en sloten, de bouw
of verplaatsing van boerderijen, aanleg van
schuren, silo's, schrikdraad en ligboxstallen,
ontginning van gronden en de introductie
van nieuwe teelten zoals de maïsteelt.

In de tweede fase, van de jaren tachtig tot
heden, marginaliseerde de landbouw. Het
platteland werd opengelegd. Van een pro-
ductielandschap werd het platteland een con-
sumptielandschap. Andere functies, zoals
wonen, zorg, recreëren, natuur, waterberging
en cultuurhistorie namen de rol van de land
bouw op het platteland over. Deze fase ving
begin jaren negentig aan. Nu werd land
bouwgrond omgevormd tot natuurgebiedjes,
het mestprobleem werd aangepakt, het wa
terpeil werd verhoogd ten koste van boeren

land, landbouwproducten van boerenbedrij
ven werden streekproducten, theetuinen en
grote gespecialiseerde tuin- en bomencentra
kwamen op, paarden kwamen in de plaats
van koeien en schapen, heide werd open
gehouden door wildgrazers als Schotse
Hooglanders of heideschapen, voedingrijke
bodems werden verschraald, wandel- en
fietsroutes werden aangelegd, enzovoort. En
de transformatie gaat door.

Het huidige platteland van het Gooi be
vindt zich dus in een overgangsfase. Na de
oorlog werd naar een agrarische productie-
ruimte overgegaan. Vanaf de jaren tachtig is
het platteland langzaam verworden tot een
esthetisch-consumptieve ruimte, waarin nieu
we sociale en economische functies hun intre
de deden. Er is een stedelijke belangstelling
voor het platteland, waarbij allerlei nieuwe
relaties tussen stad en platteland zijn ont
staan. Het platteland is niet alleen meer het
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domein van boeren, maar ook het speelveld
van stedelingen en burgers. Het vormt de
basis voor een hoogwaardig leefmilieu voor
de stedelijke samenleving als leverancier van
groene diensten als rust, openheid, toeganke
lijkheid, ervaring van vrijheid, stilte en duis
ternis.’’

Reconstructieopgave Zandgronden

Na de uitbraak van klassieke varkenspest in
1997 zijn de nationale en provinciale overheid
zich steeds intensiever gaan bemoeien met de
ontwikkelingen op het platteland van de
zandgronden. In haar ogen voldoet het plat

teland niet meer aan de behoeften van deze
tijd. Het platteland moet versterkt worden
middels de Reconstructiewet concentratiegebie
den en de daarvan afgeleide Provinciale U it
gangspunten Nota (PUN). Deze waren oor
spronkelijk bedoeld om de agrarische sector
op de zandgronden na de verschillende land-
bouwcrises aan het einde van de jaren negen
tig een nieuwe impuls te geven. Door middel
van het indelen van het landelijke gebied in
drie zones: (1) ontwikkelingsgebieden voor
de landbouw, (2) verwevingsgebieden, waar
landbouw, natuur en wonen samen moeten
gaan en (3) extensiveringsgebieden, waar de
landbouw uit weg gaat, moest het risico voor
een nieuwe uitbraak van de varkenspest,

Uitbraak varkenspest

Tien jaar geleden op 4 februari 1997 brak de klassieke varkenspest uit in Nederland. Bij varkens
houder Mari Melis in het Brabantse plaatsje Venhorst werd de virusziekte voor het eerst gecon
stateerd. Omdat er sinds 1992 in de Europese Unie afspraken waren gemaakt dat varkens niet
meer gevaccineerd mochten worden, kon de uiterst besmettelijke ziekte snel om zich heen grij
pen.

In de loop van het voorjaar van 1997 verslechterde de situatie. Niet alleen verspreidde de
ziekte zich in de buurt van de besmettingsbronnen. Door transport van besmette beesten, ver
spreidde de ziekte zich over grotere afstanden. Bleef de virusziekte eerst beperkt tot het zuiden
van het land op 17 juli 1997 brak in het Achterhoekse plaatsje Toldijk de varkenspest ook uit,
gevolgd door uitbraken op 6 augustus in Dalfsen in Overijssel en op 28 augustus in Schoondijke
in Zeeland.

Op 22 maart 1997 werd een landelijk vervoersverbod ingesteld, gevolgd door een fokverbod
op 22 mei. Er werd een bufferzone van 2 kilometer om de getroffen bedrijven aangelegd. Daar
binnen moesten alle varkensbedrijven geruimd worden. Door het transportverbod moesten echter
ook varkens van gezonde bedrijven buiten de bufferzone worden vernietigd, omdat de hokken na
verloop van tijd uitpuilden met dieren. Uiteindelijk zouden bijna 10 miljoen dieren in een jaar tijd
geruimd worden.

De aanpak van de virusziekten bracht een enorme maatschappelijke weerstand te weeg. Im
mers, gezonde dieren werden opgeofferd om economische motieven. De beelden van de dode
dieren, die door grijpers in containers van vrachtwagens werden gekieperd, schokten de hele
natie. Door het zien van deze beelden kwam de industriële manier van produceren van vlees
zwaar onder vuur te liggen. Vooral de manier van omgaan met dieren werd gehekeld.

Mijns inziens werd de intensieve veehouderij in die tijd onterecht in een kwaad daglicht ge
steld, als zou het de varkenspest veroorzaakt hebben. Agrarisch historicus Jan Bieleman heeft er
terecht op gewezen dat eerdere varkenspestuitbraken in Nederland enorm hebben kunnen huis
houden, terwijl de intensieve veehouderij toen nog niet bestond. In het verleden zijn onkunde,
slechte hygiëne en transport veeleer debet geweest aan de uitbraak en verspreiding van de klas
sieke varkenspest in Nederland. Wel heeft de enorme concentratie van varkens in enkele gebie
den op de zandgronden de verspreiding van bedrijf naar bedrijf vergemakkelijkt.

Na de varkenspest kreeg het platteland geen rust. Er volgden nog een uitbraak van Mond en
Klauwzeer, BSE (Gekke Koeienziekte), Vogelpest en meest recentelijk Blauwtong.
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voortkomend uit een hoge concentratie van
veebedrijven, beperkt worden. Tevens moes
ten boeren die wilden groeien de ruimte krij
gen hun bedrijf uit te breiden.

Naast de uitbraak van de varkenspest
speelden (en spelen) ook de toename van het
aantal mensen dat in het buitengebied woont
en wil wonen en de mondigheid van de con
sument, die andere methoden van dierlijke
en plantaardige productie eist, een belangrij
ke rol in het aanjagen van veranderingspro
cessen op het platteland. Kortom, reconstruc
tie is meer dan alleen de herstructurering van
de landbouw of intensieve veehouderij, en
behelst een nieuwe balans tussen economi
sche, ecologische en sociaal-culturele functies
in het landelijk gebied.4

De Reconstructiewet Concentratiegebieden
heeft drie belangrijke doelstellingen:
a. verbetering van de ruimtelijke structuur

ten behoeve van de landbouw, mede ten
einde de veterinaire risico's voortvloeiend
uit een hoge veedichtheid te verminde
ren;

b. verbetering van de kwaliteit van natuur
en landschap;

c. verbetering van de kwaliteit van milieu
en water.

Met deze doelstellingen probeert de rijks
overheid de belangrijkste vraagstukken ofwel
de gestapelde problematiek die heden ten
dage in het landelijke gebied aan de orde zijn
op te lossen. Hiervoor zijn de komende jaren
miljarden euro's gereserveerd. In de recon-
structieopgave zijn alle projecten opgenomen
die de komende tijd uitgevoerd gaan worden
om de 'gestapelde' problematiek op het plat
teland aan te pakken. Ook aan de oostkant
van het Gooi met het Drakenburgergracht-
project, zal het landschap sterk aangepast
worden aan de nieuwe eisen die de postmo
derne verstedelijkte samenleving stelt aan het
platteland.

Door ontwerpbureau Nieuwe Gracht uit
Utrecht is een gebiedsvisie voor de Draken-
burgergracht opgesteld, die een beeld geeft
hoe het gebied ingericht gaat worden. Uit
deze gebiedsvisie kan worden opgemaakt
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Fragment uit de kaart van Lucas Jansz Sinck van 1619
(Nationaal Archief VTH-2582) met de omgeving van de
ridderhofstad Drakenburg, het zuiden boven. Linksonder
staat de Pieterskerk van Eemnes Binnen aan de Wakke-
rendijk aangegeven als ‘out emenes’. In het midden loopt
de Jan Swarten Steech langs de nog steeds bestaande
gemeentegrens van Baarn en Eemnes. De loop van de
latere Amstersdamse Straatweg over de dijk op Baarns
gebied is al duidelijk te herkennen.

hoe het nieuwe platteland in de ogen van
planners en ontwerpers eruit moet zien.
Fietspaden, ecologische hoofdstructuur, land
goederen, wonen in het groen, paardenbak
ken en vernatting van de natuur worden in
het gebied ingepland. De visie maakt duide
lijk wat de stedeling wil: een toegankelijk en
aantrekkelijk kleinschalig natuurlijk land
schap. Komt dit u bekend voor? Dat hadden
we toch eigenlijk al lang in het Gooi? Of deze
postmoderne gebruikers uiteindelijk tevre
den zullen zijn met het resultaat moet nog
blijken. De snelwegen Al en A27 liggen om
de hoek, dus stiller en landelijker zal het er
wel niet worden.

Opbouw van een cultuurlandschap

Het gebied van de Drakenburgergracht is
landschappelijk gezien een overgangszone
van de droge zandgronden van het Gooi en
de Utrechtse Heuvelrug naar het natte laag-
veengebied van de Eemvallei. Ontginning
van het natte veen vond plaats in de hoge
Middeleeuwen vanaf de dertiende eeuw toen
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boeren vanuit Eemnes en Baarn het gebied in
gingen. Vanaf de ontginningsbasis aan de
Eem werden lange rechte sloten in het veen
getrokken. De achtergrens vormde de grens
met het graafschap Holland. Zo ontstond een
karakteristiek slagenlandschap met smalle
opstrekkende kavels. Bewoning vond eerst
aan de Eem plaats, maar schoof later steeds
verder op richting de Hollandse grens. Rond
1350 concentreerde de bewoning zich achter
de Wakkerendijk waaruit het latere Eemnes
ontstond. In het meest westelijk deel werd
het aanwezige veen langzaam afgegraven tot
op de dekzandlaag. Tot aan 1700 is turf gesto
ken in het gebied. Om water en de turf af te
voeren werd tussen 1378 en 1393 de Draken-
burgerwetering of Drakenburgergracht aan
gelegd. Gelijk bij de aanleg van de wetering
werd ook de ridderhofstad Drakenburg ge
bouwd. De bisschop van Utrecht liet hiermee
zijn gezag over dit gebied gelden.

De boeren legden zich nog eerst toe op de
akkerbouw, maar gingen later over op de
veeteelt toen het gebied te nat bleek door de
inklinking van de veengrond. Door de smalle
percelen deed de boerderij van het langhuis-
type opgang. Woonhuis en stallen lagen in
het verlengde van elkaar. Mest werd zo van
uit de grupstal direct op de akkers geloodst.
Het ontstane ontginningslandschap kende
een hoge mate van continuïteit. Enkel vond
verdichting van bewoning en bouwlanden
plaats langs de Wakkerendijk, de huidige
Amsterdamsestraatweg en in de dorpskern
van Baarn.

Pas in de zeventiende eeuw veranderde
het landschap aanzienlijk. Rijke Amsterdam
se kooplieden gingen zich vestigen in Baarn
op de rand van de hoge stuwwal naar de lage
gronden. Landgoederen als De Eult, Soest-
dijk, Pijnenburg, en Groeneveld ontstonden
in die periode. Ridderhofstad Drakenburg
werd rond 1800 gesloopt en daarvoor in de
plaats kwam een grote villa.

De locatie van deze landgoederen is goed
te verklaren, want aan de ene kant liggen de
droge gronden waarop bossen werden aange
legd en gejaagd kon worden. Aan de andere
kant betekende de lage ligging dat er vol

doende water voorradig was om siervijvers
en grachten te vullen. In het geval van Groe
neveld is de buitenplaats een samenvoeging
van enkele grondpercelen. Op de plaats van
een oudere hofstede De Biesen verrees in
1702 het huidige Kasteel Groeneveld.5

Om de landgoederen heen ontstond een
landschap van bossen, parken en tuinen ont
sloten door een uitgebreid stelsel van paden
en lanen. Eerst waren park- en tuinaanleg
geometrisch van vorm met zichtlijnen en
dubbele bomenrijen, getuige de Amsterdam
sestraatweg, Van Heutzlaan en Torenlaan in
Baarn. Het gangbare idee was dat de natuur
zoveel mogelijk moest worden beheerst. La
ter kwam de Engelse landschapsstijl in
zwang. Formele tuinen werden omgevormd
tot romantische parken met doorkijkjes,
serpentinevijvers, slingerende paden en
kunstmatige heuvels. Het park bij kasteel
Groeneveld en bij Paleis Soestdijk zijn mooie
voorbeelden van de romantische landschaps
stijl. Vanaf het eind van de achttiende eeuw
raakte het gebied van de Drakenburgergracht
grotendeels bebost. Het karakteristieke half
open slagenlandschap is in deze tijd opgeko
men. Aan het eind van de negentiende eeuw
vond bebossing van de stuifzanden en de
heide plaats op het grondgebied van Baarn
en in het aangrenzende deel van het Gooi.
Het betreft hier met name het aanplanten van
productiebossen bestemd voor de mijnbouw
en de spoorwegen. De naam De Witte Bergen
herinnert nog aan de aanwezigheid van stuif
zanden.6

Ruimtelijke druk neemt toe door groei van
Baarn

In de negentiende eeuw bleef het gebied ge
vrijwaard van enige verstedelijking, waar
schijnlijk vanwege de excentrieke ligging ten
opzichte van het dorp Baarn. Het bleef een
agrarisch gebied met verspreid liggende
boerderijen en de al genoemde landgoederen
met hun parken. Wel kwam in 1874 de spoor
lijn Amsterdam-Amersfoort gereed, die
dwars door het gebied liep. Dit betekende
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een enorme groei van de bevolking en de
woningbouw in het nabijgelegen Baarn en het
begin van de ruimtelijke druk op het omlig
gende agrarische gebied. Baarn verstedelijkte
waardoor de relaties met de omgeving veran
derden. Onder invloed van de groeiende
vraag naar planten en bomen voor de aanleg
van villawijken in Baarn nam de tuinbouw in
het gebied van de Drakenburgergracht aan
het einde van de negentiende eeuw in belang
toe. Hiervan zijn het bomencentrum en het
tuincentrum Overvecht (voorheen Haaxman)
nog hedendaagse overblijfselen.

Het dorp werd dus groener. Gedacht
werd dat door de aanplant van groen de om
geving schoner en de lucht zuiverder zou
worden. Er werd zelfs een verfraaiingsvereni-
ging opgericht ter bevordering van de groene
aankleding van het dorp. Hygiëne en sport
kregen de ruimte in de vormgeving van wij
ken in Baarn. Daarnaast werd het buitenge
bied rond Baarn opengelegd met wandel- en
rijwielpaden, alsmede werden wegen ver

hard om het toenemende gemotoriseerde
verkeer beter te accommoderen. Vanuit een
groeiend beschavingsideaal om zich in te
zetten voor een betere maatschappij richtten
enkele individuen eind jaren dertig de van
oorsprong katholieke volkshogeschool Dra
kenburg op. Diep in de bossen werden vol
wassenen en jongeren van verschillende
gezindten maatschappelijk gevormd. De op
richting en vestiging van de volkshogeschool
Drakenburg paste in een bredere ontwikke
ling van verzuilde instellingen die zich op de
Utrechtse Heuvelrug soms ver van de be
woonde wereld op grotere landgoederen
vestigden.

In 1955 was het katholieke Nieuwenoord
(nu: De Amerpoort) de eerste instelling voor
geestelijk en lichamelijk gehandicapten bin
nen de gemeentegrenzen van Baarn. Later
volgde Eemeroord in 1969, thans Sherpa ge
heten. Beide instellingen werken nauw sa
men. In de jaren zeventig en tachtig volgden
de verbreding van de Al, die hier als Rijks-

Eemne:

lDÏÏS <%Lli
(akker-

Iand)ll\v^

ikker-
land) (weiland)

(weiland)

(bebouwing)1 (bebouwing)

Laren

(weiland)

(weiland)

aarn

Situatie van het gebied in 1880 (links) en 2000 (rechts) vergeleken (bron: Gewest Eemland /Brons  + partners Land
schapsarchitecten: Landschapsontwikkelingsplan Eemland, 2005).
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weg 1 sinds 1929 lag, en de aanleg van de
A27, die het gebied van noord naar zuid
doorkruiste. Een ongelijkvloers viaduct werd
aangelegd en bij De Witte Bergen en Baarn
kwamen afslagen te liggen. In het noordoos
ten werd het bedrijventerrein de Noordschil
begin jaren tachtig aangelegd. Er kwamen na
1945 enkele woonhuizen, en boerderijen bij
aan de Zandheuvelweg en Rijksweg (nu op
genomen in de Oud-Eemnesserweg) en ook
enkele (boom)kwekerijen, een tuincentrum
en een boomkwekerij van Staatsbosbeheer
werden er gevestigd. Langs de rijksweg heeft
heel lang het bekende fruitrestaurant Toma-
tuva met een boomgaard en een druivenkas
gestaan. Een van de huidige bruggen over de
Al is naar deze uitspanning genoemd.7

Als een van de weinige gebieden in het
Eemland is het gebied niet al te zeer beïn
vloed door de ruilverkaveling. Wel werd
getracht de slechte productieomstandigheden
van de boeren in dit gebied aan te pakken.
Onder andere werd de versnipperde verka
veling aangepakt, de waterhuishouding werd
verbeterd, de ontsluiting van het gebied ver
beterde, en in het geval van enkele boeren
woonachtig aan de Wakkerendijk en Meent-
weg in Eemnes werden de boerderijen naar
de Eempolder verplaatst. Zo ontstond vlakbij
Baarn een op de landbouw gericht gebied
gekenmerkt door intensievere vormen van
melkveehouderij en tuinbouw.

S tedelingen op het p la tte land

Langzamerhand namen het aantal stedelin
gen op het platteland en de stadsrandactivi-
teiten sterk toe in het gebied van de Draken-
burgergracht. Stedelingen kochten de vaak
oude boerderijen, bouwden deze om voor
eigentijds woongenot en gingen als hobby
enkele dieren houden. De zorginstelling
Amerpoort heeft een eigen boerderij De Huy-
decoper gekregen waar verstandelijk gehan
dicapten onder begeleiding kaas en kaarsen
maken. Een manege ligt aan de Oud-
Eemnesserweg en ook ten westen van de A27
in Eemnes tegen de grens met Laren aan ligt

een grote manege. Naast het nieuw verrezen
landgoed Drakenburg zijn voor de bewoners
een paardenbak, hindernisparcours en grote
houten hekken geplaatst. Paarden en pony's
lopen nu in de weide te grazen. Verder is er
in de jaren negentig een luxe 18-holes golf
baan aangelegd in de oksel van de A27 en de
Al. De volkshogeschool is een comfortabel
conferentiecentrum geworden. Kasteel Groe-
neveld heeft een museale bestemming gekre
gen. Door een groeiend aantal bezoekers
heeft Kasteel Groeneveld, evenals bouw- en
woonwarenhuis Nijhof, in de jaren negentig
een groter parkeerterrein in gebruik geno
men. De doorgaande weg tussen Baarn en
Hilversum is verbreed en voorzien van fiets
paden. Naar de opritten van de snelweg zijn
rotondes aangelegd. Boeren zelf zijn hun
activiteiten ook gaan diversifiëren en hebben
zich meer op de stedeling gericht. Zo is in
Eemdijk een zorgboerderij gevestigd, waar
bewoners van de zorginstelling Sherpa op de
boerderij werken en leren omgaan met die
ren.

In 1995 is de boomkwekerij van Staatsbos
beheer verkocht aan Hans Blokzijl die met
zijn bezoekerspaviljoen een architectonisch
hoogstandje heeft neergezet. Het Bomencen
trum Nederland is tegenwoordig befaamd,
niet in de laatste plaats door exclusieve fees
ten die daar gegeven worden. Op het terrein
is ook een groot woonhuis gebouwd voor de
eigenaar. Nieuw Nederland Architecten uit
Baarn hebben een nieuw landgoed ontwor
pen dat op de fundamenten van de oude Rid-
derhofdstad Drakenburg is gebouwd. Zelf
omschrijven ze dit gevaarte als voorbeeld van
kritisch regionalisme8 -  of eigentijds bouwen
-  gebaseerd op ouderwetse rijkdom. Het zijn
slechts enkele voorbeelden van hoe de stede
ling met het platteland omgaat. En dan heb ik
het nog niet eens over de 'nordic walkers',
'skeeleraars', 'boerengolfers' en 'koeienknuf
felaars' gehad, die het platteland op hun ei
gen manier toe-eigenen.

Een mooi voorbeeld van de nieuwe inte
resse voor het platteland, en hoe stedelingen
het platteland percipiëren, levert de al ge
noemde Hans Blokzijl. Met zijn sterke specia-

TVE 25e jrg. 2007 103



lisatie in grote bomen, bijzondere bomen en
vormbomen richt hij zich als eigenaar van
een van de grootste boomkwekerijen van
Europa geheel op gemeenten en verstedelijk
te plattelanders. Deze laatste groep kan bij
zondere bomen voor hun tuinen bestellen.
Ambtenaren, architecten, en hoveniers kun
nen ideeën opdoen voor de aankleding van
geluidswallen, de aanleg van parken en
groen in nieuwbouwwijken en op industrie
terreinen. Blokzijl hekelt de afzichtelijke plek
ken aan de randen van steden, zoals meubel
boulevards, vliegvelden en rondwegen, waar
geen cent wordt uitgegeven aan de groen
voorziening. Door de bouw van het Groene
Paviljoen is naast de boomkwekerij een nieu
we functie toegevoegd aan het complex. Het
gebouw doet dienst als vergader- en party
centrum, en trekt bezoekers van heinde en
verre. Verplichte kost voor bezoekers is een
rondgang door de tuinen na afloop. Een idee
dat Blokzijl bedacht om nog meer bezoekers
naar het gebied te krijgen, was het bouwen
van een boomhotel op een stuk grond naast
het bomencentrum. Het hotel in de vorm van
een waaierboom zou een hoogte krijgen van
32 meter en een breedte van 55 meter. In de
top zou een restaurant komen, en onderin
een enorme waterpartij en een parkeergarage.
Door de bijzondere, bijna exotische architec
tuur vormt het hotel een unieke belevenis in
het groen vooral voor mensen uit de stad die
graag op het platteland verpozen. Blokzijl
helpt zijn gasten het gevoel te krijgen om
helemaal weg te zijn uit het verstedelijkte
Nederland door het uitzetten van waterbuf
fels, want zegt hij: 'Buffels die dampend van
de warmte plotseling vanachter een heuveltje
uit de ochtendnevel opdoemen. Dat is toch
een schitterend gezicht als je 's ochtends de
gordijnen opendoet.'

K w alite iten  v an  h e t geb ied

Zoals te lezen in voorgaande paragrafen heeft
het gebied rond de Drakenburgergracht door
de eeuwen heen een behoorlijke dynamiek
gekend. Deze dynamiek heeft gezorgd voor

een sterke gelaagdheid van het landschap.
Verschillende stadia in de opbouw van het
landschap zijn op kleine schaal bijeen en te
zien met het blote oog. De historische ge
laagdheid vormt een van de belangrijkste
kwaliteiten van het gebied. Cultuurhistorisch
zijn de verkaveling, het slotenpatroon, de
ontginnings- en bewoningsassen, de archeo
logische resten van Drakenburg, de landgoe
deren en individuele boerderijen van belang.

Een andere belangrijke kwaliteit vormt de
ligging van het gebied tussen de hogere gron
den van de Utrechtse Heuvelrug en de Eem-
vallei. Door een veelvoud aan (micro)reliëf
zijn hier ecologisch rijke natuurgebieden ont
staan. Het Drakenburgergrachtgebied is
volgens het landschapsontwikkelingsplan
Eemland vooral van belang als gebied voor
amfibieën, reptielen en insecten en vaatplan-
ten (vooral Kasteel Groeneveld). Omdat het
een overgangsgebied is komen hier soorten
voor die zowel in de bossen als in de weilan
den thuishoren.

Meer van economisch belang is het gebied
voor de recreatie en het toerisme. Dit geldt
voor de aanwezigheid van instellingen voor
geestelijke gehandicapten, conferentieoorden,
musea, tuincentra, maneges, wandel- en fiets
paden en recreatieve activiteiten op land
bouwbedrijven.

Als laatste verhoogt het afwisselende
karakter van het landschap met bos, heide,
parken, en open gebied aanzienlijk de aan
trekkelijkheid van het gebied. De aanwezig
heid van agrarische bedrijvigheid met koeien
en paarden in de wei versterkt dit plaatje van
een idyllisch platteland.

Reconstructie van 'Drakenburgergracht'

Mede onder invloed van een restrictief ruim
telijk beleid van de lokale en provinciale
overheid na de Tweede Wereldoorlog en de
occupatie van de grond door boeren en land-
goedeigenaren is het landschap nog steeds
grotendeels vrij van bebouwing. Het platte
land is hier nog zichtbaar, maar nu voorna
melijk bevolkt door stedelingen. Uit rappor-

104 TVE  25e jrg. 2007



psr-i
f'Mi &

i  fLÏ

De boerderij De Zandheuvel die afgebroken zou moeten worden volgens de Baarnse plannen (foto auteur).

ten blijkt dat de volgende processen in zullen
gaan spelen op het gebied of al aan de gang
zijn: Voor de zorginstellingen zijn plannen
ontwikkeld om het aantal bewoners te ver
minderen en de bebouwing te concentreren
in een kleiner gebied. Het Bomencentrum
Nederland wil graag uitbreiden. Baarn heeft
woningbouwplannen. De laatste boerenbe
drijven en tuinderijen zullen verdwijnen en
land zal vrijkomen voor andere functies. De
druk vanuit de recreatieve en toeristische
hoek neem toe, deels omdat in Almere en
Amersfoort nieuwe woonwijken uit de grond
gestampt worden. De verpaarding neemt sterk
toe. Het Ministerie van Landbouw, Natuur
beheer en Voedselkwaliteit is bezig de Ecolo
gische Hoofdstructuur aan te leggen.

Processen als het dalen van de bodem en
het opwarmen van het klimaat zorgen voor

problemen met de waterberging. Met het
toenemende verkeer op de A27 en Al is de
geluidsoverlast enorm gegroeid. Deze ont
wikkelingen zullen in het Drakenburger-
grachtgebied om ruimte vragen. Voor zo'n
klein gebied geeft dit een enorme ruimtelijke
druk. De Reconstructie van de Drakenburger-
gracht, aangestuurd door een gebiedsgericht
beleid zou in een oplossing van deze ruimte
lijke vraagstukken moeten voorzien. Dat het
aansturen van de ontwikkelingen moeilijk is,
daarvan getuigen de uiteenlopende ideeën
die bij de inrichting van de ruimte boven tafel
komen. Ik behandel kort de belangrijkste
veranderingen die in het reconstructieplan
zijn vastgelegd.

De zonering van het gebied van de Dra-
kenburgergracht is als volgt. Langs de randen
met de Utrechtse Heuvelrug is een extensive-
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ringsgebied ingesteld. Uit dit gebied moeten
alle agrarische activiteiten en woningbouwac-
tiviteiten zoveel mogelijk geweerd worden.
Het gebied grenzend aan de Eempolder is
een verwevingsgebied waarin landbouw, wo
ningbouw, recreatie en andere functies de
ruimte worden gegeven uit te breiden. In de
plannen moet de focus liggen op het handha
ven van het karakteristieke open karakter en
de versterking van de natuurwaarden door
het aanleggen van de Ecologische Hoofd
structuur. De aanleg van nieuwe natuur be
lemmert echter de uitbreiding van zowel het
bomencentrum, de inbreidingsplannen van
de zorginstellingen, de woningbouwplannen
van Baarn als ook de aanleg van het nieuwe
tracé van de zandheuvelweg. De ecologische
hoofdstructuur moet als corridor fungeren
voor planten en dieren tussen de Heuvelrug
en het Gooi. Helaas liggen er barrières in het
Drakenburgergrachtgebied die niet uit de
weg kunnen worden geruimd en zo een
enorm knelpunt voor de aanleg van de Ecolo
gische Hoofdstructuur betekenen. Het betreft
hier de spoorwegverbinding, de snelwegen
en de geconcentreerde woningbouw rond de
zorginstellingen.

In de plannen wordt gesproken over het
openhouden van de flanken van de Heuvel
rug, zodat mensen kunnen genieten van een
afwisselend landschap. Verspreide bewo
ning, versnippering van functies en verrom-
meling van landschap moeten worden tegen
gegaan. Oplossingen zijn geconcentreerd
bouwen voor lokale behoefte, in gesloten
landschappen nieuwe landgoederen en bos
schages aanleggen, cultuurhistorie behouden,
en natuur en waterberging zoveel mogelijk
combineren. Waar nu nog koeien grazen, zal
straks een nieuwe woonwijk in het groen
worden aangelegd. Parkwijk de Zandheuvel
heet het. De bouwplannen voorzien in de
bouw van maximaal 225 huizen aan de
noordkant van de Zandheuvelweg. Zoals de
plannen nu zijn, zal de boerderij die er nu
staat worden opgeofferd voor een weg om de
wijk heen. Door het verdwijnen van de boer
derij zullen de toekomstige bewoners in ieder
geval geen last hebben van stankoverlast. Bij

woningbouw in dit gebied zal geluidsover
last van de verhoogd aangelegde snelwegen
Al en A27 wel een van de problemen wor
den. Geluidsschermen of aanplant van bo
men zullen het geluid moeten verminderen,
maar de beleving van de open ruimte voor
automobilisten aantasten.

Dat natuur en ontwikkeling wel samen
kunnen gaan, bewijzen de plannen voor wa
terberging in het gebied. Herstel van de Dra-
kenburgerwetering, verbetering van oevers,
ecologisch beheer van de sloten, aanleg van
wandel- en fietspaden langs de watergang en
een betere waterberging behoren tot de plan
nen voor het open gebied.

Wonen buiten het dorp in de natuur nabij
de bossen van Groeneveld is een aanlokkelijk
vooruitzicht voor veel mensen. Die willen
daar grif voor betalen. Het is tevens een
mooie oplossing voor de gemeente Baarn die
met gebrek aan geschikte woningbouwloca
ties kampt. Het geld dat bij ontwikkeling van
het gebied vrijkomt, zal deels bestemd zijn
voor de inbreidingsplannen op het terrein
van De Amerpoort en Sherpa. De grootschali
ge paviljoens zullen plaats maken voor klei
nere individuele woningen in het groen. De
weg naar Hilversum die nu nog dwars door
de instellingen loopt zou omgelegd worden
via de Oud-Eemnesserweg over het grondge
bied van gemeente Eemnes.

Een van de heikele punten is de weg die
moet worden omgelegd. De Amerpoort en
Sherpa willen de weg niet door hun zorgin
stellingen laten lopen. De gemeente Eemnes
wil niet meewerken aan het omleiden van het
verkeer over de Oud-Eemnesserweg. Bewo
ners hebben geklaagd over de verwachte
drukte. Voordeel van het omleggen van de
weg hebben vooral de zorginstellingen, nade
len de lokale bewoners. Hoewel het tuincen
trum Overvecht aan deze weg gelegen extra
klandizie zou krijgen.

Lokale partijen als Lijst Tinus Snijders,
BOP en plaatselijke afdelingen van D66,
GroenLinks en de Christenunie als ook de
particuliere stichting Mooi Baarn hebben be
denkingen bij de ontwikkelingen die in het
Drakenburgergrachtgebied op stapel staan.
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Zij vrezen voor aantasting van het landschap,
verlies aan open ruimte, en vernietiging van
cultuurhistorie en groen. Toch heeft de
Baarnse gemeenteraad op 29 november 2006
ingestemd met de reconstructieplannen, zo
dat de reorganisatie van het platteland door
gang vindt. Regionale partijen als Land
schapsbeheer Utrecht, milieuorganisaties en
Milieudefensie hebben bij de provincie ge
klaagd over de verstening van het gebied en
de voorgenomen uitbreiding van recreatie
voorzieningen in het gebied. Tevens worden
de inbreidingsplannen van Sherpa en De
Amerpoort gehekeld. Zij vinden vooral dat
de natuurlijke corridor tussen het Gooi, en de
Utrechtse Heuvelrug versterkt moet worden.

Ter afsluiting

Ik heb hiervoor geprobeerd te laten zien dat
de dynamiek van het platteland in het Gooi
groot is en dat er een verschuiving is geweest
in de afgelopen vijftig jaar van het platteland
als een productieruimte naar het platteland
als een consumptieruimte. Stedelingen zijn
op het platteland gaan wonen, waardoor het
huidige landschap sterk verstedelijkt is. Boe
ren zijn minder dominant geworden. Tegen
deze achtergrond van de veranderde beteke
nis van de ruimte probeert de overheid mid
dels de reconstructie van het platteland meer
greep te krijgen op de ontwikkelingen die
daarmee gepaard gaan. Planners en ontwer
pers zijn aan de slag gegaan om de nieuwe
functies in het gebied in te passen. Het com
promis dat opgesteld is, ontmoet veel scepsis
van lokale bewoners, ondernemers, zorgin
stellingen, politieke partijen, natuurorganisa
ties, en cultuur- en landschapsorganisaties.
Het maakt het gebied tot een omstreden
ruimte en ongewis is nog de uitwerking van
de discussie op de inrichting van het platte
land. Het laat mooi zien dat geschiedenis een
open karakter heeft: functies en gebruik van
het platteland veranderen door de tijd heen.
Dit betekent nog niet dat verandering altijd
ten koste moet gaan van het historisch ge
groeide.

Noten

1 Mijn dank gaat uit naar Anton Schuurman,
Ronald Rommes, Remco Visschers, Jaap Groe-
neveld en Henk Michielse voor hun suggesties
voor verbeteringen.

2 Pim Kooij, Mythen van de groene ruimte. Rede
uitgesproken op 10 juni 1999 bij de aanvaar
ding van het hoogleraarschap in de Agrarische
Geschiedenis aan de Landbouwuniversiteit
Wageningen.

3 Joks Janssen, Vooruit denken en verwijlen. De
reconstructie van het plattelandschap in Zuid-
oost-Brabant, 1920-2000, Tilburg 2006, Stichting
Zuidelijk Historisch Contact, p. 254-255.

4 RLG -  Raad voor landelijk gebied, Platteland in
de steigers. Advies over de reconstructie van
de zandgebieden in Zuid- en Oost Nederland,
Den Haag 2003.

5 F. Gaasbeek, J. van 't Hof & M. Koenders,
Baarn. Geschiedenis en Architectuur. Monu
menten Inventarisatie Provincie Utrecht, Zeist
1994, Uitgeverij Kerckebosch /  Spou, p. 283.

6 Ibidem, p. 20-50.
7 H. van Hees en B. van Wijk, 'Tomatuva' in

kwartaalblad Historische Kring Eemnes, jrg. 16
(1994), nr. 3, p. 116-150.

8 Kritisch Regionalisme, naar een boek van Ken
neth Frampton uit 1983, is een stroming waarin
naar plaatsgebonden vormgeving wordt ge
zocht op basis van topografie, klimaat, licht en
materiaalgebruik.
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Boekbesprekingen

Hilversums historie in 25 verhalen

'Maar er is hier toch
geen historie', kreeg
P.W. de Lange van
bestuurlijke zijde te
horen toen hij begin
jaren tachtig aan
dacht vroeg voor
een Hilversums his
torisch onderwerp.
Dr. de Lange, de
drijvende kracht
achter de oprichting
van TVE en een van

de pioniers ten aanzien van de Hilversumse
geschiedenis wilde dit misverstand in ambte
lijke kringen wel uit de wereld helpen, onder
meer in zijn artikel Wat hapert er toch aan Hil
versums historie? in Eigen Perk, het Hilversums
Historisch tijdschrift. En hij toonde ook
meteen maar aan, dat Hilversum veel eerder
van Larenkarspel was afgesplitst en zelfstan
dig was geworden dan algemeen werd aan
genomen.

Dit artikel uit 1984 is met 25 andere opge
nomen in de jubileum-uitgave van Eigen Perk
bij het 25 jarig bestaan eind 2006. Het is een
prachtige, goed geïllustreerde uitgave gewor
den van 284 bladzijden, waarin allerlei aspec
ten van de Hilversumse geschiedenis aan bod
komen. De redactie, met als voortreffelijke
eindredacteur Eddie de Paepe, heeft er voor
gekozen de 25 artikelen te plaatsen in de
volgorde waarin ze zijn verschenen, begin
nend bij het artikel van de Lange en eindi
gend met de bijdrage van Egbert Pelgrim uit
2005 over de laatste oorlogswinter in Hilver
sum. Er was ook een andere ordening moge
lijk geweest, bijvoorbeeld een die de chrono
logie van de Hilversumse geschiedenis had
gevolgd. Ik zelf ben nagegaan, in welke vak-
historische categorieën je de bundel zoal zou
kunnen indelen.

Hilversums historie in vijfentwintig verhalen
opent met een bijdrage van Egbert Pelgrim
over 25 jaar Hilversumse geschiedschrijving,
de geschiedenis van Eigen Perk zelf, die ken
nelijk niet onder de '25 verhalen' is gerekend.
Over Hilversumse geschiedschrijving gaat
ook het artikel van Eddie de Paepe waarin hij
de vergeten lokale geschiedvorser en verza
melaar Corstiaan Louis Heek (1878-1940) voor
het voetlicht haalt.

Uiteraard betreft een aantal artikelen de
politieke geschiedenis. Harry en Coen van
der Voort behandelen de grote brand van
1766 en met name de man bij wie de brand
begon, de joodse slager Levie. De Bataafse re
volutie van 1795 in Hilversum blijkt een Om
wenteling in bedaarde tevredenheid te zijn ge
weest. Feller was het er aan toegegaan in de
jaren 1635-1636, toen P.C. Hooft zich met de
Hilversumse dorpspolitiek ging bemoeien,
zoals blijkt uit het artikel Bij de baljuw op het
matje. Hierbij past ook de bijdrage van Wim
Dral Spel om de macht; rumoer rond een predi-
kantsbenoeming, over een groot conflict in 1767
tussen de dorpsbestuurders en de toenmalige
baljuw, de graaf van Gronsfeld.

Je zou deze bijdrage over een predikants-
benoeming ook onder religiegeschiedenis
kunnen plaatsen, al ging het wel erg om de
vraag wie de macht bezat. Mooi bij religiege
schiedenis is het artikel van prof. Gerrit
Schutte Tolerantie op dorpsniveau -  Geloofsver-
houdingen in achttiende-eeuws Hilversum. Zoals
in zoveel andere plaatsen in Nederland be
stond er in Hilversum een 'soort geïnstitutio
naliseerd en geïnternaliseerd mechanisme
van conflictbeheersing', die tolerantie als
kern had.

Over economie gaan zo'n zes artikelen,
als je die over het Vliegveld Hilversum van
Cees van Aggelen en over Hotel Jans van Jan
Lamme meetelt. Daarnaast zijn er bijdragen
over C.G. Perk, de wegbereider van de Hil
versumse industrie, de Ripolin-fabriek, de in-
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dustrie in het Rode Dorp en over twee Hil-
versumse sigarenfabrieken.

De sociale geschiedenis komt aan bod in
de artikelen over de migratie van Duitse
dienstboden 1919-1925, over het ontstaan van
vier arbeiderswoningbouwverenigingen en
over een dubieus proces in 1836 tegen een
man die zijn vader had doodgeslagen, waar
bij er nog geen notie bestond van zoiets als
(on)toerekeningsvatbaarheid. Verrassend is
de bijdrage op sportgebied: Hilversum, het
Olympisch dorp van 1928. Kunst komt in twee
bijdragen aan de orde, een over de romanti
sche schilder James de Rijk (1806-1882) en een
over Popmuziek in de Radiostad van Eddie de
Paepe.

Een belangrijk thema in de bundel is ten
slotte de Tweede Wereldoorlog; daarover
gaan vier bijdragen. Zo schrijft Karin Abra-
hamse over Joodse scholen in Hilversum, janua-
ri-juli 1942. Daarnaast wordt er uitvoerig in
gegaan op het politieke beleid van de natio-
naal-socialistische burgemeester Von Bön-
ninghausen. Het artikel van Egbert Pelgrim
over de laatste hongerwinter sluit de bundel
af.

Henk Michielse

Hilversums historie in vijfentwintig verhalen, Speciale
editie van Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen
Perk, 2006, nummer 4, losse verkoopprijs € 8,50
(exclusief verzendkosten).

De Vrankrijker's
Geschiedenis van de Belastingen

De belangrijkste geschiedschrijver van het
Gooi was en is nog altijd de in 1995 overleden
dr. A.C.J. De Vrankrijker, medeoprichter van
Tussen Vecht en Eem en auteur van belangrijke
boeken en artikelen over de geschiedenis tus
sen Vecht en Eem. De Vrankrijker was overi
gens nog veel meer dan Goois historicus. Hij
liet ook een omvangrijk oeuvre na op het ge
bied van de politieke, de sociale en de soci-
aal-culturele geschiedenis. Zo schreef hij
meerdere boeken over de geschiedenis van
de belastingen.

Het boek Geschiede
nis van de belastin
gen dat De Vrank
rijker in 1969 publi
ceerde, bleef nog
heel lang een ge
zaghebbende publi
catie. In kort bestek
gaf hij een hand
zaam overzicht van
het Nederlandse
belastingwezen in
de loop van de tijd.

Maar vijfendertig jaar na het verschijnen van
het boek is er bijzonder veel veranderd op be
lastinggebied. Er zijn belastingen verdwenen
en veel nieuwe deden hun intrede. De laatste
jaren werd door historici en juristen ook veel
onderzoek gedaan naar de geschiedenis van
de belastingen en verschenen er veel nieuwe
studies, zodat het boek van De Vrankrijker
als verouderd beschouwd mocht worden.

Dat De Vrankrijker's werk desondanks
toch nog altijd gewaardeerd wordt, blijkt uit
de geheel herziene en bewerkte uitgave van
zijn studie door Arthur Elias, universitair
hoofddocent historische ontwikkeling van het
recht aan de Universiteit van Leiden en au
teur van veel publicaties over de geschiedenis
van staats- en belastingrecht. In het Woord
Vooraf van de nieuwe uitgave schrijft Elias,
dat 'het fundament van deze uitgave is ge
legd door het gedegen werk van De
Vrankrijker'. Hij heeft dat ook nadrukkelijk in
de titel van het boek tot uitdrukking willen
brengen De Vrankrijker's geschiedenis van de
Belastingen.

Henk Michielse

A.M. Elias, De Vrankrijker's Geschiedenis van de Be
lastingen, Amsterdam (De Bataafsche Leeuw) 2005,
ISBN 90-6707-603-3, prijs € 25,-.

De Vrankrijker's
Geschiedenis

*Ü van de Belastingen
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TVE Open Dag
Zaterdag 22 september 2007

LOOSDRECHT IN THE PICTURE

De Historische Kring van Loosdrecht w ordt 'de oudste dochter van TVE' genoemd.
De kring ontstond in 1 972 ten gevolge van de Open Dag van TVE dat jaar in Loosdrecht.
Ter viering van het lustrum w ord t de Open Dag daarom in 2007 weer in Loosdrecht
georganiseerd in samenwerking met de Historische Kring.

Plaats: W ijkgebouw van de Hervormde Kerk, Eikenlaan 17A, N ieuw-Loosdrecht
Aanvang: 10.00 uur, ontvangst, inschrijving, koffie

Ochtendprogramma, vanaf 1 0 .30  uur
• Opening door Henk Michielse, voorzitter van TVE
• W elkom stwoord  door mr. Don Bijl, burgemeester van Wijdemeren
• Muziekensembte met barokmuziek
• Prof. dr. Gerrit Schutte, De Reformatie in Loosdrecht & daarna
• Koffiepauze
• Loosdrecht in the p icture  -  film  over landschap en geschiedenis (vervaardigd

in opdracht van TVE en de Historische Kring)
• Muziekensembte
• Ernst Kasteleijn, De geschiedenis van het Loosdrechts porcelein -  Nieuwe

bevindingen
• Lunch

Middagprogramma, vier Excursies ter keuze vanaf 14.00 uur
• Wandeling naar en Rondleiding op het Landgoed Eikenrode, incl. onderweg

een expositie van oude landbouwwerktuigen
• Vaartocht naar de Ster, een karakteristiek Loosdrechts landschap
• Excursie naar botenbouwers
• Wandeling naar en Rondleiding in Kasteelmuseum Sypesteijn

Ter afsluiting
• Borrel na & s lotwoord door Adriaan Doets, voorzitter van de HK Loosdrecht.

Deelnemersbijdrage
De deelnemersbijdrage bedraagt €  1 5 p.p. voor donateurs van TVE en leden van de
HK Loosdrecht (& hun huisgenoten) en €  17,50 p.p. voor andere belangstellenden.

Aanmelding
Omdat er bij bepaalde excursies maar beperkte plaats is, w ord t men verzocht zich
schrifte lijk aan te melden bij: Penningmeester TVE, Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes.
E-mail: administratie@ tussenvechteneem.nl

• met opgave van de excursies die de 1e en de 2e voorkeur hebben,
• met vermelding van naam, adres, postcode en plaats.

De aanmelding w ord t defin itie f na overmaking van €  15 p.p. (c.q. €  17,50 p.p.) op
gironummer 3892084  t.n .v . Penningmeester TVE, Eemnes, met vermelding Open Dag.
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Activiteitenagenda actueel

Historisch Café Naarden
Maandag 21 mei: Paul Schneiders, Hoe het Gooi uit
zijn isolement werd verlost (water- & spoorwegen, com-
muniucatieniddelen etc.) In: Het NederlandsVesting-
museum, Westwalstraat 6, aanvang 20.00 uur. Toe
gang gratis.
Verdere data in 2007 zijn:
17 september: Jodenvervolging in Naarden en het Gooi
19 november: Naarden & Comenius.
Zie voor actuele gegevens ook de lokale pers en
www.tussenvechteneem.nl. Ink: Vestingmuseum,
035-694 5459.

Historische Kring 'Albertus Perk', Hilversum
Ink: dhr. E. van den Berg, 035-624 7406 of
dhr. C. van Aggelen, 035-683 5282
www.hilversum-historie.nl
Dinsdag 22 mei: Ledenavond, 'Dudok Revisited in
Lisbergen’.
Lezing over de tuinstad uitbreiding Liebergen
(1920-1950) van de bekende architect W.M. Dudok
aan de oostzijde van Hilversum. Rond 2000 was
herontwikkeling van 250 woningen onontkoom
baar. Peter van Duist, directeur Dudok Ontwikke
ling, geeft een toelichting op de stedenbouwkundi
ge, architectonische en organisatorische aspecten
van het 'nieuwe monument'.
Plaats: gebouw 'De Akker', Melkp[ad 14c (naast de
Oud-Katholieke Kerk), aanvang 20.00.

Historische Kring Loosdrecht
Oudheidkamer Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht
Ink: dhr. J. Mol, 035-582 4841
www.hkloosdrecht.nl
Open: wo en za. 10.00-12.00 en wo. 20.00-22.00 uur.
Tot 1 juli is gratis te bezoeken een tentoonstelling
over handwerken en kleding vanaf 1880 op etalage
poppen. Van de textiel, die motvrij bewaard wordt
in dozen en vloeipapier, is een selectie gemaakt die
de oude tijden van het edele handwerk doet herle
ven. Er zijn ook veel voorwerpen te zien, niet alleen
brei-, naai-, haak-, borduur- en verstelgerei, maar
ook patronen, merklappen, poppenkleding en hoge
hoeden. Ook oude wasknijpers, wasstamper, zeep-
klopper, wasbord, wringer, droogrekken, strijkbou
ten, luierdroger en vuurmand ontbreken niet. Zeer
bijzonder is een met de voeten gemaakt borduur
werk.

Het Nederlands Vestingmuseum
Westwalstraat 6, Naarden-Vesting
Ink: 035-694 5459
Openingstijden: di. t/m  vr. 10.30-17.00 en za./
zo.en feestdagen 12.00-17.00 uur.
Tot 19 augustus tentoonstelling 'Speelkastelen van
Weleer', een expositie van speelkastelen en forten
uit de negentiende en twintigste eeuw van de
speelgoedkenner bij uitstek, Jan Mulder uit Leiden.
Garnizoensdagen: Elke derde zondag van de
maand, van mei tot en met september, ook op 2e
Pinksterdag Het Tweede Regiment Vestingartillerie
houdt een oefening. Hun kamp staat op het terre-
plein van het museum en de volgers maken een
warme hap klaar. Ondertussen laat Commandant
Visser de mannen exerceren en kanonvuur afge
ven.
Op zondag 16 sept. zullen er ook oude legervoer
tuigen zijn van de Stichting 'Keep them roling'.

Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer, Raadhuislaan 2a, Eemnes
Ink: dhr. R. van der Schaaf, 035-5386094 of
mw. M. van der Schaal, 035-5317093
www.historischekringeemnes.nl
Openingstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur.
Tot en met september 2007 is er in de oudheidka
mer de tentoonstelling 'Bedrijvigheid aan de Laar-
derweg vóór 1950'. De expositie laat zien hoeveel
winkels en bedrijven er in die jaren waren en de
veranderingen die plaatsgevonden hebben na 1950.
Veel winkels zijn toen verdwenen door verschillen
de oorzaken zoals de opkomst van de supermark
ten, kinderen die het bedrijf van de ouders niet
wilden voortzetten, maar ook omdat de tijden ver
anderden en het er financieel beter uit ging zien.

KIJK OOK OP: www.tussenvechteneem.nl, in het menu
onder ‘Links’, voor websites van diverse organisaties met
hun gegevens en aankondigingen.

De bij TVE aangesloten organisaties ivorden uitgeno
digd hun activiteiten in de periode medio maart tot en
met september 2007 aan te melden voor opname in deze
rubriek voor 1 augustus 2007. S.v.p. toezenden aan
redactiesecretariaat.
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakte
ristieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.

Website: http: /  / www.tussenvechteneem.nl

Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 15,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op Postbank giro
rekening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2007 en volledige
naam en adres. Voor een snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de
penningmeester van TVE, p /a  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-5310115 of per e-mail.

Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) -  Huizerstraatweg 37,1411 GL Naarden -  035-6944091
drs. J.L. Vollers (vice-voorzitter) -  Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden -  035-6948846
drs. H.L.E. Niemeijer-Hesselink (secretaris) -  Kon. Emmalaan 10-A, 1405 CK Bussum -  035-6914950
dhr. P. van Oven (penningmeester) -  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes -  035-5310115
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37,3755 TH Eemnes -  035-5381609
drs. J.E. Lamme -  Sterrelaan 31,1217 PR Hilversum -  035-6244974

Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne | Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring
Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische
kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische kring Gemeente
Loenen | Historische kring Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden | Stichting Comité Oud Muiderberg
| Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische kring

Weesp | Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant | Streekarchief voor
het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en Huizen te
Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereniging van Vrienden van het
Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren | Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en
Eemland | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum | Stichting Hilversum, Pas Op! | Stich
ting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Werkgroep klederdrach
ten Eem- en Gooiland | Singer Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Ne
derlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp |
Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum | Stichting Oude Landbouwge
wassen Laren

Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.

Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur) -  Huizerstraatweg 37 -  1411 GL Naarden -  035-6944091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-6918978
dhr. R. Gortzak -  Ruthardlaan 31,1406 RR Bussum -  035-6912071
dhr. A. Medema -  Gele Plomp 54, 3824 WK Amersfoort -  035-6957815 (kantoor)
drs. M.L.T. Witte -  Zeemanstraat 3C, 6706 KA Wageningen
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-5381609

Redactieadres Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-6918978
e-mail: redactiesecretaris@tussenvechteneneem.nl

Opmaak Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk Graficiënt Printmedia, Laren (NH)
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GROTE BELANGRIJKE
KUNST- EN ANTIEKVEILING
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Indonesische houten beelden
Opbrengst: 8.000,-

Louis Apol
Opbrengst: 20.000,-

Vaartweg 109, Hilversum
Tel: 035-6247170
Fax: 035-6231623
info@vanzadelhoff.nl
www.vanzadelhoff.nl
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Geef cultuur de kans
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Ons land kent vele toneelgezelschappen. Miljoenen landgenoten maken muziek. Daarnaast
zijn er talloze monumenten die bezocht, bewoond en bewonderd kunnen worden. Zo n kleurrijke
cultuur moet gekoesterd worden. En dat lukt niet alleen met overheidsgeld. Gelukkig springt
het Prins Bernhard Cultuurfonds vaak bij. Per jaar steunen wij bijna 4.000 culturele projecten,
groot en klein. Onze donateurs zorgen dat cultuur toekomst heeft. Word ook donateur, voor
25 euro per jaar geeft u cultuur de kans.

www.cultuurfonds.nl Prins Bernhard Cultuurfonds


