Burgemeester
's-Graveland
's-Graveland,

21 mei 1984.

Aan de historische kring "In de Gloriosa",
p/a. de heer P. M. de Ruig, secretaris,
Egidius Blockiaan 49,
1241 BT KORTENHOEF.

Ter voldoening aan Uw daartoestrekkend
verzoek doe ik U hierbij toekomen een afschrift
van mijn op schrift gestelde openingstoespraak
van zaterdag jongstleden.

Met vriend-lijke J-- roet,
P. J. M. van de Walle.

AF
bijlage: 1.

Mijnheer de Commissaris der Koningin, mijnheer de Voorzitter
van de Stichting T.V.E.,. dames en heren.

Met zeer veel genoegen ben ik ingegaan op de uitnodiging om vanochtend het openingswoord in dit op 7 juli 1658 in gebruik genomen kerkgebouw uit te spreken ten overstaan van U, die het gebied
van en rond het Gooi een warm hart toedragen.

Trots ben ik dat de jaardag 1984 in de gemeente 's-Graveland wordt
gehoûden; immers hierdoor wordt U in de gelegenheid gesteld wellicht
andermaal te proeven van de natuurlijke- en cultuur-historische rijk
dommen van deze gemeente met een cultuurlandschap met een door
mensenhanden georganiseerde begroeiing, waar de mensenhand zich
- om uiteenlopende redenen - juist tracht terug te trekken waardoor
in het heden op die plekken verwildering heeft plaatsgevonden.

Als ik zeg een unieke gemeente, zult U een glimlach wellicht niet
kunnen onderdrukken omdat een burgemeester zich veelal in zulke
bewoordingen
over zijn of haar gemeente uitlaat. Maar in dit geval
is het echt zo. Historische belangstelling is nu eenmaal een liefde
tot het verleden, een zucht om oude, dode dingen te zien herrijzen
in een glans van warm leven.

Laat ik een paar aspecten noemen zonder volledigheid te pretenderen.
Van het historische 's-Graveland zijn de volledige 17e eeuwse vorm er
structuur van de stedebouwkundige plattegrond gevormd door wegen
en water bewaard gebleven. Deze wegen-en waterstructuur is niet
alleen geheel intact g4-even maar er is sinds het begin van de
18e eeuw ook niets meer aan toegevoegd.

--2
Wat te zeggen over de binnen de historische structuur gelegen
landschappelijke eenheid van de reeks aaneengesloten buitenplaatsen
en voormalige buitenplaatsen.
Vervolgens zult U ook wel eens getroffen zijn door de uitzonderlij;ke
schoonheid van de bewaard gebleven historische landhuizen waarvan
Trompenburgh gelegen in het water wel de kroon spant. Het in de steiger
staande landhuis Hilverbeek, gelegen in de gelijknamige buitenplaats,
zult U vanmiddag met eigen ogen kunnen aanschouwen en waarderen.

En dan de ruimtelijke scheiding tussen dorp en buitenplaatsen welke
zo een afspiegeling vormt van de 17e eeuwse standenmaatschappij. Door
de ruimtelijke scheiding is een zeer duidelijke visuele relatie
ontstaan tussen dorpsbuurt en buitenplaatsen.

De gemeente omvat - zoals bekend mag worden verondersteld - niet alleen

het dorp 's-Graveland, maar ook de plaatsen Kortenhoef en Ankeveen.
Die plaatsen met hun karakteristieke kleinschalige dorpsbebouwing liggel
aan de oevers van de plassen, die uit recreatieve en uit natuurwetenschappelijke oogpunten bezien van groot belang kunnen, worden genoemd.
Voila, een summiere kernschetsing van deze gemeente die U vandaag voor
de tweede keer linds het bestaan van Uw Stichting aandoet.

Alle hulde bij dezen aan het stichtingsbestuur dat er in geslaagd is om
een zeer boeiend dagprogramma te organiseren dat thans aanvangt in deze
17e eeuwse kerk die bij orgelliefhebbers faam geniet vanwege zijn goed.klinkende B.tz-orgel uit 1824 dat ds. Fosseri vandaag van tijd tot tijd
zal bespelen.

Als ik het over de Organisatie van deze dag heb, kan en mag ik niet
nalaten te vermelden dat ook "Curtevenne" en "In de Gloriosa", die in h
bestuur van T.V.E. vertegenwoordigd zijn, met niet aflatende ijver hun
steentje hieraan hebben bijgedragen.

--3--

Jiteraard vindt het gemeentebestuur dat al dat waardevolle in deze
emeente bewaard dient te blijven.
angezien de gemeente dit niet in haar eentje kan is zij erkentelijt
m dank verschuldigd aan alle organisaties zoals de Uwen die zich z
ïoortreffelijk inzetten voor het bereiken van dit doel.

'lag ik - bijna aan het einde van mijn openingswoord - nog even mijn
)ewondering uitspreken voor het speciale T.V.E. nummer, uitgegeven
;er gelegenheid van deze jaardag.

ls ik zie welke personen allemaal een bijdrage hebben verleend aan
)Oek is het bewijs geleverd dat Uw activiteiten en doelstellingen
iorden gedragen door velen.
lijnheer de Commissaris der Koningin, mijnheer de voorzitter, dames
ieren.
)eze dag kan in educatief en recreatief oogpunt bezien een zonnige
orden.
k wens U dit allen toe en spreekde wens uit dat de op te doene er'
'ingen mogen dienen ter lering en ter vermaak.
)e dag kan beginnen. Ik heet U, geacht gezelschap van-harte welkom
s-Graveland en open hiermee officieël de jaardag van Uw stichting.

Dank U.

