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Tekst uitgesproken door H.M. (Hetty) Laverman-Berbée, voorzitter Vereniging van Vrienden
van het Gooi ter gelegenheid van de benoeming tot Erelid van de Vereniging van Vrienden
van het Gooi, de heer Henk Korten, oud-rentmeester van het Goois Natuurreservaat, op de
jaarvergadering van de VVG op 24 april 2012.

Hoe is het mogelijk dat we een niet-Gooier tot erelid gaan benoemen! Dan moet je toch wat
bijzonders gepresteerd hebben! Het is dan ook wel iemand die bijna iedereen in het Gooi kent. Je
kon ook niet om hem heen. Het is iemand die zijn actieve loopbaan in de natuurbescherming
inmiddels heeft beëindigd en die de natuur in het Gooi een eigen gezicht heeft gegeven, 25 jaar lang:
Henk Korten.
Geachte heer Korten, Beste Henk,
Fijn dat je te kennen hebt gegeven een erelidmaatschap van onze vereniging te willen aanvaarden.
Wat denk je? In de afgelopen 25 jaar met jou als rentmeester van het Goois Natuurreservaat is er
heel wat gepasseerd. Niet alleen voor jou maar ook voor het Gooi en de bestuurders en iedereen
daaromheen. Daar waren ook enerverende periodes bij. Maar dat kan ook niet anders als je 25 jaar
met hart en ziel een dergelijke functie, positie bekleedt én ‘je bent wie je bent’. Er is veel gebeurd en
vooral veranderd.
Veel Vrienden van het Gooi hebben jou in de loop van die jaren meegemaakt. Ikzelf een korte tijd ,
maar andere leden, en eerdere bestuurders, voorzitters veel langer en intensiever.
De VVG kan niet anders dan vaststellen dat:
 jij met niet aflatende inzet je sterk hebt gemaakt voor het behoud en beheer van het
karakteristieke Gooise Landschap.
 Dat je dat niet alleen deed vanuit je functie, je werk als rentmeester, maar vooral vanuit je eigen
persoonlijkheid.
 De Vrienden hebben daarin steeds een goede en constructieve, maar vooral ook inspirerende
samenwerking ervaren.
Kort en krachtig samengevat door enkele (oud-)voorzitters en beaamd door anderen:
 groot hart voor de natuur, voor het Gooise landschap en de Heuvelrug en natuurlijk voor GNR als
organisatie waarvan jij zolang het gezicht was.
 Overleggend, netwerkend, inventief, volhardend, als het niet rechtsom ging dan maar links om,
altijd het doel voor ogen houdend,
 overtuigend en soms ook lastig naar de politiek toe, maar ook handig opererend en
manoeuvrerend om het voor elkaar te krijgen.
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Voor het GNR is dat heel belangrijk geweest: partijen die strijdig lijken te zijn laten zien dat het
behoud van het Gooi ook hun belang is en ze dan over de streep te trekken.
Absoluut niet formeel, maar altijd jezelf.
En vooral: staan voor je zaak. Soms onvermurwbaar (als het nodig was). Kortom een man van
stavast.

Om je met je (naar ik begreep) lievelingsbeest te vergelijken: je was geen mak schaap, je was vaak
het eerste schaap dat over de dam ging, je kreeg met regelmaat veel ‘schapen’ in het hok en zoals je
weet gaan er veel makke schapen in een hok. Als de herder dwaalt, dolen de schapen. En wollig in je
taalgebruik was je zelden! En, zoals je in die 25 jaar ervaren zal hebben: dat je niet altijd degene bent
geweest die de schapen scheert en de ander de varkens.
De VVG wil je danken voor jouw decennia lange, niet aflatende inzet voor het behoud en beheer van
het karakteristieke Gooise landschap. Niet alleen voor hoe je dat vanuit je functie van rentmeester
van het Goois Natuurreservaat deed, maar ook als mens.
En voor de daarbij steeds weer ervaren goede en constructieve en vooral inspirerende
samenwerking.
We hopen jou in de toekomst met regelmaat te kunnen blijven begroeten en spreken.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi benoemt jou van harte tot erelid van haar vereniging.
24 april 2012
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Tekst ‘OORKONDE’
De Vereniging van Vrienden van het Gooi heeft op 24 april 2012 de heer
HENK KORTEN, van harte benoemd tot ERELID van haar vereniging.
De Vereniging geeft hiermee uiting aan haar waardering voor zijn decennia lange, niet aflatende inzet
voor het behoud, beheer en herstel van het karakteristieke Gooise landschap.
Zowel vanuit zijn functie als rentmeester van het Goois Natuurreservaat (1985-2010) als vanuit zijn
persoonlijke gedrevenheid.
De Vereniging heeft in die lange periode de samenwerking ervaren als constructief, effectief en
inspirerend.
Bussum, 24 april 2012
Hetty Laverman-Berbée, voorzitter
Johan Jorritsma, vicevoorzitter
Hans Hoes, secretaris
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