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Vereniging van Vrienden van het Gooi

Doelstellingen

•  In het Gooi en het omliggende gebied de
leefbaarheid en een goed milieubeheer bevorde
ren.

•  Een ruimtelijke ordening stimuleren waarbij
wordt gelet op de cultuur- en natuurwaarden van
stad en dorpen in het Gooi en het eigen karakter
van het landschap.

•  De in het Gooi inheemse flora en fauna bescher
men.

Hoe bereikt de Vereniging haar doelstellingen
•  Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkelingen

in het Gooi op de voet en maakt zonodig bezwaar
tegen de bestemmingsplannen of stelt alternatie
ven voor.

•  De Vereniging werkt samen met en geeft in
daartoe geëigende gevallen financiële steun aan
organisaties met een verwant doel in het Gooi.

•  Er is een door het bestuur ingestelde Gooise
Natuurwacht, welke tot taak heeft ontsieringen en
misbruik van de Gooise gronden tegen te gaan.

•  Minstens een maal per jaar wordt een ledenverga
dering gehouden.

•  Ieder voorj aar wordt een reeks roeitochten op het
Naardermeer georganiseerd, terwijl zowel in
voor- als najaar onder leiding van deskundige
natuurwachters wandelingen worden gehouden.

•  Tezamen met de Stichting ‘Tussen Vecht en Eem’
geeft de Vereniging een 4x per jaar verschijnend
tijdschrift uit.

Historie

De Vereniging werd in 1935 opgericht, oorspronke
lijk waar mogelijk, ter ondersteuning van het
Gooisch Natuurreservaat. De Vereniging organi
seerde in 1959 en in 1980 een Gooicongres, waar de
problemen van het Gooi op bestuurlijk en weten
schappelijk niveau aan de orde werden gesteld. Het
eerste congres gaf mede de stoot tot het tot stand
komen van het Gewest Gooiland, later uitgebreid tot
het Gewest Gooi en Vechtstreek. De Vereniging gaf
twee fotopockets uit over het Gooi (in 1960 en 1967)
en zij verleende financiële steun aan het tot stand
komen van de zgn. ‘groene kaart’ van het Gooi. In
1982 werd onder haar auspicieën het ruim geïllu
streerde boek ‘Het Gooi bekeken en besproken’
uitgegeven.
Ledenadministratie en excursies

J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen
N.H., 02152-66848.
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres.
Minimum contributie ƒ 20,— per jaar.
Op vertoon van het bewijs van lidmaatschap (het
rechterstrookje van de accept-girokaart ter betaling
van de jaarlijkse contributie) hebben leden vrije
toegang tot de volgende landgoederen, onder de
voorwaarden die bij de ingang zijn aangegeven:
'Bantam’ aan de Fransekampweg te Bussum, ‘De
Beek’, aan de Oud-Blaricummerweg te Naarden,

‘Oud Bussem’ ingang Oud-Bussummerweg of
Bikbergerweg te Huizen, ‘Boekesteyn’ aan het
Noordereind te ’s-Graveland en ‘Oud Naarden’, in-
en uitgang bij de boerderij ‘Oud Naarden’ aan de
Oud-Huizerweg te Huizen.

Bestuur

Voorzitter
mr J.E. Brikkenaar van Dijk, Nieuwe Hilversumse-
weg 8, 1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter
drs M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1,
1412 GD Naarden, 02159-45501
Secretaris
ir E.J. van Busschbach, Van Beeverlaan 13,
1251 ES Laren, 02153-15755
Penningmeester
mr G.H. Fuhri Snethlage, Everard Meysterweg 21,
3817 HA Amersfoort, 033-621851
Leden
Mevr. N. Biersteker-Vonk, Alexanderlaan 44,
1213 XT Hilversum, 035-855294
A. Farjon, Amer 6, 1273 LM Huizen, 02152-62857
drs H. van Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18,
1251 NM Laren, 02153-82555
drs J. Kwantes, Vondellaan 29, 1401 RW Bussum,
02159-35970
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11,
1402 CV Bussum, 02159-13145
dr A.M. Voute, van Lyndenlaan 8, 3768 MG Soest,
02155-15573

Raad van Advies

dr R.C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum
drs H.W.E. Dieperink, Jagerspad9,1251 ZV Laren,
02153-83615
mr M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
drW.K. Kraak, Wielewaallaan38,1403 BZ Bussum,
02159-15725
ir H.P. Loggere, Holleweg 9, 1261 BW Blaricum,
02153-87003
ir A.D. du Mosch, Eslaan 17, 1404 EE Bussum,
02159-30704
J.M. Soutendijk-Polderman, Melkweg 6,
1261 GV Blaricum, 02153-82395

Gooise Natuurwacht

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

Secretariaatsadres

Van Beeverlaan 13, 1251 ES Laren, 02153-15755

N. B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of
de ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar
de betreffende adressen te zenden.
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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het
Gooi e.o. in al zijn facetten belichten, vooral met als
invalshoeken het historisch perspectief en natuur,
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64 nrs. gepubliceerd waren en anderzijds van het
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Bij het begin van jaargang 1988

Bij het begin van jaargang 1988 past een
woord van dank tot de beide afgetreden
redacteuren. Wij zullen de vaste hand, de
grote kennis en ervaring, waarmee onze
voorzitter de eerste vijf jaren van de gecom
bineerde uitgave heeft geleid, missen. Ook
de heer Renou laat een leegte achter.
Twee nieuwe leden komen het redactieteam
aanvullen: Dick Jonkers, ornitholoog bij het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer en Jaap
van der Woude, radiotelegrafist en bij vele
lezers al bekend door zijn belangstelling
voor de geallieerde vliegerij in de jaren
1940-1945.
In overeenstemming met haar statuut heeft
de redactie ondergetekende tot voorzitter
aangewezen.
Ook de omslag van dit tijdschrift heeft een
verandering ondergaan. De kaart van Perk
is vervangen door die van Isaac Tirion, die
weer nieuwe details toont. In de loop der
jaren is gebleken dat een kaart aan de
buitenzijde goede diensten kan bewijzen.
Belangrijker is misschien nu de naam
’Tussen Vecht en Eem’. De redactie heeft,
in overleg met en met goedvinden van de
beide besturen, gekozen voor deze
bestaande naam, die het voordeel van de
duidelijkheid biedt en het werkterrein van
de uitgevende lichamen geheel dekt.
Tenslotte vindt u in 1988 op de buitenzijde
jaargang en nummer van de aflevering
vermeld, hetgeen bezwaren van velen zal
ondervangen.

Hebben de lezers van dit tijdschrift bepaalde
wensen betreffende de inhoud? Het bestuur
van de Gooivrienden inderdaad, want de
redactie kreeg onlangs een verlanglijstje van
die kant. Hopelijk komen ook van andere
kanten wensen en suggesties! De redactie
zou dan zelfs verder vooruit kunnen werken,
bij voorbeeld in de richting van een thema

nummer. Hoe meer samenspel en wisselwer
king tussen lezers en redactie, des te beter
kan het doel van deze uitgave bereikt
worden.

M. W. Jolles
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De verspreiding van planten en dieren
van het Gooi
met betrekking tot de bosgeschiedenis

A. Far jon en E. Lam

Inleiding

Het is aan kenners van de flora van het Gooi
reeds lang bekend, dat in de bossen van dit
gewest een aantal soorten planten ontbreekt
of er erg zeldzaam is, terwijl deze soorten ten
zuiden van Hilversum en vooral op de
aangrenzende Utrechtse Heuvelrug heel
algemeen zijn. Het gaat daarbij om soorten,
die elders in de bossen van Nederland op de
pleistocene zandgronden vrijwel overal te
vinden zijn, zoals Adelaarsvaren (Pteridium
aquilinum) en Blauwe bosbes (Vaccinium
myrtillus), of die in elk geval op geschikte
plaatsen frekwent voorkomen, zoals
Grootbloemige muur (Stellaria holostea) en
Dubbelloof (Blechnum spicant). Uit het in
de laatste jaren door de tweede auteur
gecoördineerde loopkeveronderzoek bleek
een overeenkomstig beeld naar voren te
komen. Voor de auteurs was dit een reden,
om naar dit verschijnsel een nader onder
zoek te doen. De resultaten van dit onder
zoek gaven aanleiding tot het schrijven van
dit artikel.

Onderzoek

Alvorens de verspreiding in de ruimte (en,
indien mogelijk, in de tijd) van een aantal
strikte bossoorten te gaan onderzoeken,
hadden wij vast te stellen welke soorten bij
het onderzoek betrokken dienden te
worden. Daartoe hebben wij een aantal
criteria gehanteerd, welke in het kader
uiteengezet worden. De bossoorten, die wij
hierbij hebben betrokken, zijn beperkt tot
vaatplanten, die als inheemse soorten zijn
erkend in de Standaardlij st van de Neder
landse Flora1), maar uitgezonderd de
ingeburgerde exoten, en tot loopkevers
(Coleoptera: Carabidae). Dit omdat beide

groepen organismen in het Gooi ten aanzien
van hun verspreiding relatief goed zijn
onderzocht. In de tweede plaats hebben zij
een duidelijke indicatiewaarde ten aanzien
van de mogelijke ouderdom en ontwikke
lingsgraad van het bosmilieu. Deze indicatie
waarde komt vooral naar voren bij de
ecologische en/of fysiologische versprei
dingsmogelijkheden van bepaalde soorten.
Bij vogels, zoogdieren en goed vliegende
insecten is dit veel minder het geval: zij
kunnen meestal veel grotere afstanden
afleggen en nieuwe, geschikte biotopen dus
veel sneller bereiken.

1. Zowel het zwaartepunt in de verspreiding als
het ecologisch optimum moet aan een
bosmilieu gebonden zijn. Soorten, die echter
primair met naaldbossen geassocieerd zijn,
werden uitgesloten: het betreft hier steeds
nieuwkomers, welke geen bijdrage kunnen
leveren aan de verklaring van het in de
inleiding gesignaleerde verschijnsel. Voor de
vaatplanten werd de benodigde informatie
ontleend aan de eerder genoemde Standaard-
lijst", en wel de soorten gerangschikt onder
ecologische groep 9: planten van bossen. Met
betrekking tot de loopkevers zijn de soorten
gebruikt, die Turin en Heyermam1 als
stenotope en eurytope (groep I) bossoorten
classificeerden. Hierbij geldt, dat de stenotope
bossoorten in aantal gevangen individuen voor
meer dan 75% in bos gevangen moeten zijn,
terwijl de presentie in bos-vallen tussen 50%
en 75% dient te liggen. Eurytope bossoorten
van groep I zijn in aantal individuen tussen
50% en 75% in bos gevangen en de presentie in
bos- vallen ligt tussen 50% en 75%. Tevens zijn
twee soorten (Pristonychus terricola en
Patrobus atrorufus) gebruikt die door
genoemde auteurs als bosrandsoorten zijn
geclassificeerd. In het Gooi zijn deze beide
soorten vrijwel uitsluitend in een bosmilieu
gevonden.
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2. De in het onderzoek betrokken soorten mogen
in Midden-Nederland niet aan de grens van
hun areaal voorkomen: het onderzoekgebied
moet in z'n geheel binnen het areaal van de
soort liggen. Dit in verband met het feit, dat
soorten aan de grenzen van hun areaal dikwijls
bijzondere milieueisen stellen en onder andere
daardoor relatief zeldzaam kunnen zijn. Ook
deze soorten leveren hier geen bijdrage aan de
oplossing van het hier gestelde probleem. Met
betrekking tot de vaatplanten hebben wij ons
gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse
Flora3*, de Flora van Nederland4*, alsmede op
gegevens uit de Flora Europaea5* en de Flora’s
van de ons omringende landen. Ten aanzien
van de loopkevers werd de Atlas of the
Carabid Beetles of the Netherlands6* geraad
pleegd.

3. Onderzocht werden die soorten, die op de
pleistocene zandgronden voorkomen of daar
in elk geval hun optimum hebben. Dus
zandgronden gaan vóór veen- of kleigebieden.

4. Van de te betrekken soorten moet de
verspreiding goed bekend zijn. Daarbij
werden in de regel gegevens, verzameld na
1950, gebruikt. Oudere gegevens slechts
indien verificatie mogelijk bleek of er geen
twijfel omtrent determinatie en vindplaats
bestond. Voor de vaatplanten werd een groot
aantal bronnen geraadpleegd, waarvan de
belangrijkste zijn de provinciale milieu-
inventarisaties van Noord-Holland en
Utrecht, het Milieukundig Onderzoek van het
Gooi7* en het nog in uitvoering zijnde
onderzoek ten behoeve van een Flora-atlas
van het Gooi8*. De gegevens over de loop
kevers zijn afkomstig van het 'Loopkever-
project Gooi’9* en beperken zich tot het gewest
Het Gooi. De intensiteit van dit onderzoek is
thans redelijk gelijkmatig over het Gooi
verdeeld (fig. 1). Van de loopkevers moest
echter een aantal geslachten (Calosoma,
Dromius) buiten beschouwing blijven doordat
deze ofwel zeer zeldzaam zijn, of gemist
werden door de methode van onderzoek
(droge vallen). Waar nodig, werden kennelijke
hiaten (lege km-hokken) aangevuld met
veldonderzoek door de auteurs.

5. Er dienen bij voorkeur ook oudere ver-
spreidingsgegevens bekend te zijn, bijvoor
beeld van rond de laatste eeuwwisseling.
Daardoor wordt het wellicht mogelijk een
vergelijking met het verleden te maken,
waardoor mogelijk inzicht in de veranderingen
in de tijd verkregen wordt. De gegevens voor
de flora zijn ontleend aan oudere literatuur,
welke ook geraadpleegd is/wordt voor het

genoemde onderzoek ten behoeve van een
Flora-atlas van het Gooi en aan etiketgegevens
in de belangrijkste Nederlandse herbaria (dit
onderzoek is nog niet afgerond). Voor de
loopkevers werd gebruik gemaakt van de data
van het European Invertebrate Survey
(EIS)-Nederland, project Carabidae.

De verzamelde gegevens zijn per km-hok
(= 100 ha, de ligging van de hokken volgens
de zogenaamde Amersfoort-coördinaten)
bijeengebracht en op kaart gezet. Binnen
een km-hok zijn de gegevens dus strikt
kwalitatief: het maakt geen verschil of er
binnen die 100 ha één individu of vele
duizenden zijn waargenomen. De kaart
beelden geven dan ook slechts een zeer
globaal beeld van de werkelijke versprei
ding, zoals die is waargenomen. Daar het
hier echter om regionaal zeldzame of
betrekkelijk zeldzame soorten gaat, liggen
de extremen in werkelijkheid minder ver uit
elkaar. Voor drie perioden is het bosareaal
(inclusief hakhout in bedrijf) nauwkeurig in
kaart gebracht: omstreeks 1700, 1850 en
1980. De gegevens voor 1850 zijn ontleend
aan de zogenaamde Heideverdelingkaart
van Albertus Perk (1843) en de Topografi
sche en Militaire Kaart (TMK), Bladen 25,
26, 31 en 32, verkend 1845-1850 en uitge
geven 1854- 1855 (schaal 1:50.000); die voor
1980 aan de Topografische Kaart van
Nederland, Blad 25H Bussum (1981), Blad
26C Huizen (1986), Blad 31F Oud-Loos-
drecht (1981) en Blad 32A Soestdijk (1981)
(schaal 1:25.000). De kaart met de bossen
van 1700 is opgesteld na nauwkeurige
analyse van het kaartmateriaal, gepubliceerd
in De Vechtstreek10* en bestudering van
relevante literatuur. Deze bronnen worden
ten dele besproken in de paragraaf over de
bosgeschiedenis van het Gooi.

De flora

Van de vaatplanten zijn een tiental soorten,
uitgaande van de in het kader aangevoerde
criteria, in kaart gebracht.

Blauwe bosbes (Vactinium myrtillus)
Rode bosbes (Vactinium vitis-idaea)
Dalkruid (Maianthemum bifolium)
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Figuur 1.
Aantal soorten loopkevers per km-hok; stand
van het onderzoek per 01 -09-1987.

Figuur 2.
Verspreiding van Blauwe bosbes (Vaccinum
myrtillus).
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Verspreiding van Adelaarsvaren (Pteridium
aquilinum).

Verspreiding van Dubbelloof (Blechnum
spicant).
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Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)
Dubbelloof (Blechnum spicant)
Ruige veldbies (Luzula pilosa)
Witte klaverzuring (Oxalis acetosella)
Grote muur (Stellaria holostea)
Bosanemoon (Anemone nemorosa)
Veelbloemige
salomonszegel (Polygonatum multiflorum)

Deze soorten kunnen in drie groepen worden
ingedeeld:
1. Soorten, die in het zuidoostelijk deel van

het onderzochte gebied tamelijk alge
meen zijn, maar in het Gooi ten noorden
van Hilversum schaars. Hiertoe behoren
Blauwe bosbes, Adelaarsvaren en
Dubbelloof.

2. Soorten, die in het Gooi algemener zijn
dan op de aangrenzende delen van de
Utrechtse Heuvelrug (het omgekeerde
verspreidingsbeeld van 1). Hiertoe kan
de Veelbloemige salomonszegel worden
gerekend.

3. Soorten, die in het gehele onderzoek
gebied zeldzaam zijn. Voor de mate van
zeldzaamheid is, waar mogelijk, ook
rekening gehouden met kwantitatieve
gegevens. Tot deze groep behoren de
overige soorten.

De Blauwe bosbes, een algemene soort op
de pleistocene zandgronden van Nederland,
komt voor in loof- en naaldbossen en op
houtwallen op voedselarme zandgrond,
verder ook op humeuze heide en in hoog
veen, maar daar niet op droge plaatsen. Op
de hoogste en neerslagrijkste delen van de
Gelderse en Overijsselse stuwwallen houdt
deze soort ook in de min of meer droge
Calluna-heide stand. De Blauwe bosbes is
lichtbehoevend en zal daardoor in te
donkere naaldbosaanplantingen op den
duur verdwijnen of tot de randen van
percelen beperkt worden. In het onderzoek
gebied is deze soort vrij algemeen in het
Utrechtse deel, plaatselijk zelfs talrijk ten
oosten van Lage Vuursche; de noordelijkste
grote populatie bij Baarn (km-hok 146/468)
beslaat enkele ha in een oude Grove
dennen-opstand. Ten westen van Lage
Vuursche is de Blauwe bosbes zeldzamer, de
populaties zijn daar kleiner en liggen verder

uiteen. In het Gooi zijn de populaties erg
klein, niet meer dan enkele tientallen m2
bedekkend, ten zuidoosten van Hilversum
hier en daar nog wat groter, met wat beter
ontwikkelde en bloeiende planten. Meestal
voorkomend in bos, soms in voormalig
eikehakhout (thans spaartelgenbos), op de
Warandebergen (km-hok 145/477) en de
Limitische Heide (km-hok 142/478) in met
loofbomen dichtgroeiende heide. Vroeger
in het Naardermeer gevonden, maar na 1950
niet meer van daar gemeld. De Blauwe
bosbes (en in een enkel geval ook de Rode
bosbes) is door enkele villabewoners (onder
andere Blaricum, Laren) in bij de tuinen
getrokken bospercelen geplant en houdt
daar stand. Deze groeiplaatsen zijn niet op
de kaart (fig. 2) aangegeven.
De Adelaarsvaren is zeer algemeen op de
pleistocene zandgronden en aan de (ontkalk-
te) binnenduinrand en verspreidt zich verder
langs spoordijken, op basaltglooiingen van
dijken, op droogvallende zandplaten in het
deltagebied en in enkele naaldbosaanplan
tingen in de (randen van) de IJsselmeer-
polders. De soort is ook algemeen op de
Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse
Vallei. Het verspreidingsbeeld in het
onderzoekgebied vertoont een sterke
overeenkomst met dat van de Blauwe
bosbes (fig. 3). De oppervlakten die door de
Adelaarsvaren worden ingenomen zijn
echter in de regel veel groter. Ook dit is een
soort van tamelijk lichte bossen, zowel in
loofhout (eikenspaartelgen) als in Larix- en
Grove dennen-opstanden. Naar het noord
westen wordt de Adelaarsvaren zeldzamer
en de oppervlakten, die de soort bedekt,
kleiner. In het Gooise deel van de jonge
naaldbossen rond Lage Vuursche (Bosberg,
Smithuyzerbos) is de soort schaars of
ontbrekend, verder komt hij nog voor ten
zuiden van Hilversum, op de ’s-Gravelandse
buitenplaatsen en (zeer lokaal) in kleine
populaties ten noorden van rijksweg 1. De
Adelaarsvaren is in recente jaren ook in het
Naardermeer gevonden11̂.
Het Dubbelloof is tamelijk algemeen op de
pleistocene zandgronden, maar ontbreekt in
het algemeen op de hoge en droge delen
waar het grondwater diep ligt. De soort is
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zeldzaam in Zuid-Limburg, de duinstreek en
het Waddendistrict, en verder gevestigd in
het Kuinderbos in de Noord-Oost Polder12*.
Op de Utrechtse Heuvelrug (randgebieden)
en in de Gelderse Vallei komt de soort
verspreid voor, tussen Hilversum en Baarn
en ten oosten van Lage Vuursche is hij in de
meeste km-hokken op diverse plaatsen te
vinden. Meestal groeit deze varen tussen
andere soorten aan greppelwanden op (half)
beschaduwde plaatsen met een min of meer
constante en relatief hoge luchtvochtigheid.
In tegenstelling tot de Adelaarsvaren vormt
het Dubbelloof goed vruchtbare bladen en
breidt zich weinig vegetatief uit13*. In het
Gooi is het Dubbelloof beperkt tot slechts
enkele schaarse planten op de ’s-Grave-
landse buitenplaatsen en op een plaats aan
de westkant van Bussum (fig. 4), in km-hok
138/477. Op ogenschijnlijk geschikte
plaatsen ten zuiden van Hilversum of in de
driehoek rijksweg 1 -  rijksweg 27 ontbreekt
deze soort, op één plekje na in het uiterste
zuiden daarvan (km-hok 145/472).
De Veelbloemige salomonszegel is in
Nederland algemeen in bosrijke streken op
de pleistocene zandgronden en in Zuid-Lim
burg, maar zeldzaam of ontbrekend op de
voedselarme dekzandgebieden van de
Veluwe (voormalige zandverstuivingen). In
de Gelderse Vallei is de soort weer alge
meen, op de Utrechtse Heuvelrug minder
algemeen in het centrale deel14*. Het is een
soort van loofbossen (Eiken-Beukenbossen:
Querco-Fagetea), op leemhoudende
zandgronden ook in Beuken-Eikenbos
(Fago-Quercetum), of langs bosranden in
grazige, beschaduwde bermen en langs
akkers met bosranden. Het is een van de
soorten uit het onderzoek, die in het Gooi
talrijker zijn dan op het noordelijk deel van
de Utrechtse Heuvelrug. Maar meestal
ontbreekt hij op de hogere en drogere delen:
de 5 m + N.A.P.-lijn lijkt op veel plaatsen,
behalve op goed leemhoudende grond, een
maximum te zijn. Het is waarschijnlijk, dat
de Veelbloemige salomonszegel in recente
tijd aanzienlijk is toegenomen, maar dat de
uitgestrekte naaldbos-aanplantingen in het
zuidoosten van het onderzoekgebied voor
die kolonisatie een ongeschikt milieu

vormen (fig. 5).
De overige zes soorten zijn alle in minder
km-hokken aangetroffen dan de hiervoor
besproken soorten. Interpretaties van de
verspreidingsbeelden op de kaartjes worden
daardoor moeilijker. Van deze zes soorten
zijn de Rode Bosbes en het Dalkruid
overwegend in het zuidelijke deel van het
onderzoekgebied gevonden, de laatste soort
komt ook op de ’s-Gravelandse buiten
plaatsen voor15*. De Rode bosbes is vroeger
ook in het Naardermeer gevonden. De
populaties in het Gooi zijn zeer klein,
dikwijls tussen Blauwe bosbes en komen
hier zelden tot bloei. Ook op de Utrechtse
Heuvelrug is de Rode bosbes zeldzaam16’,
evenals het Dalkruid, dat in de Gelderse
Vallei weer algemener is. Op de hoogste
delen van de pleistocene zandgrond komt de
laatste soort weinig of niet voor. De vind
plaatsen in het Utrechtse deel van het
onderzoekgebied liggen dan ook op de
lagere delen en zijn, evenals die van
's-Graveland, geassocieerd met loofbossen.
Enigszins vergelijkbaar is het verspreidings
beeld van de Ruige veldbies, maar het aantal
vondsten van die soort is zeer beperkt. De
Bosanemoon is voornamelijk beperkt tot de
’s-Gravelandse buitenplaatsen en enkele
bosrijke gebieden met oude villa’s bij
Blaricum en Bussum. Alhoewel bij het
onderzoek alleen de wilde soort (geen
cultuurplanten met ’gevulde’ of lichtpaars
gekleurde bloemen) is betrokken, komen
deze vormen dikwijls samen voor, hetgeen
iedere vindplaats van deze soort enigszins
verdacht maakt. Op de Utrechtse Heuvelrug
ontbreekt de Bosanemoon bijna geheel16*.
Aan de randen ervan, en ook in de Gelderse
Vallei, komt deze soort tamelijk algemeen
voor. Het probleem van de natuurlijkheid
van het voorkomen van de Bosanemoon in
Gooi en Vechtstreek is ook door Bakker17’
naar voren gebracht. Voor het Gooi is
menselijke introductie waarschijnijk. mede
omdat de soort in oudere inventarisaties niet
wordt genoemd18*, terwijl hij thans tot
buitenplaatsen en andere oudere parkbossen
is beperkt. De verspreidingsbeelden van
Witte klaverzuring en Grote muur maken
een ’random’ indruk. Het vermoeden
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bestaat, dat beide soorten zich in betrekke
lijk recente tijd hebben gevestigd, dan wel
uitgebreid. In literatuur van vóór 1900 wordt
slechts de Grote muur vermeldI9), als
voorkomend ’tussen gras bij het Naarder-
meer’.

Wanneer de verspreidingsbeelden van alle
tien soorten vaatplanten op één kaartje
worden samengevoegd en gekwantificeerd,
ontstaat een duidelijk patroon van zwaarte
punten (fig. 6). Km-hokken met méér dan
vier van de besproken soorten zijn alleen te
vinden ten zuidoosten van het Gooi en op de
’s-Gravelandse buitenplaatsen, km-hokken
met 3-4 soorten eveneens vooral ten
zuidoosten van het Gooi, ten zuidwesten van
Hilversum, in ’s- Graveland en enkele
verspreide hokken in de beboste villawijken
van het noordelijk deel van het Gooi (de
laatste komen vooral op rekening van de
vermoedelijk later gevestigde soorten). Het
centrale deel van het Gooi, met van oudsher
de grootste heidevelden, is zeer arm, het
meest noordelijke deel eveneens. Ook de
bossen tussen Hilversum en Lage Vuursche,
inclusief het landgoed Einde Gooi, leveren
vrijwel nergens meer dan één soort per
km-hok op. Op de ’s-Gravelandse buiten
plaatsen na is het Gooi dus arm aan de hier
genoemde bosplanten. Betrekken we de
’populatiefrekwentie’ per km-hok en de
populatiegrootte van de soorten erbij (alleen
goed toepasbaar bij Blauwe bosbes en
Adelaarsvaren en niet systematisch onder
zocht), dan verplaatst zich het zwaartepunt
nog meer in zuidoostelijke richting.

De fauna

Van de loopkevers zijn 17 soorten gebruikt
die aan de genoemde criteria voldoen.
Alleen de wetenschappelijke namen worden
hier vermeld, de naamgeving is op Silfver-
berg gebaseerd20̂

Abax parallelepipedus
Agonum assimile
Amara brunnea
Calathus micropterus
Calathus rotundicollis
Carabus nemoralis

Carabus problematicus
Cychrus caraboides
Harpalus quadripunctatus
Leistus fulvibarbis
Leistus rufomarginatus
Notiophilus biguttatus
Notiophilus rufipes
Patrobus atrorufus
Pristonychus terricola
Pterostichus oblongopunctatus
Stomis pumicatus

Deze soorten zijn in twee categorieën in te
delen:

1. Soorten die over een vliegvermogen beschik
ken. Dit zijn de zogenaamde macroptere
(langvleugelige) en de dimorfe (soms kort-,
soms langvleugelige) soorten. Indien een
biotoop, in dit geval dus een bos, geschikt is,
mag verondersteld worden dat deze soorten
die biotoop kunnen bereiken en koloniseren.

2. Soorten die hun vliegvermogen constant
missen, de zogenaamde brachyptere (kort-
vleugelige) soorten. Tot deze categorie
behoren de volgende soorten uit de boven
staande lijst: Abax parallelepipedus, Carabus
nemoralis, Carabus problematicus, Cychrus
caraboides, Patrobus atrorufus en Pristonychus
terricola. Deze soorten zijn voor hun ver
breiding volledig op hun loopvermogen
aangewezen. Geschikte biotopen behoeven
daardoor niet altijd bewoond te zijn.

De macroptere en dimorfe soorten blijken
vrijwel het gehele Gooi gekoloniseerd te
hebben, zelfs tot in de bebouwde kommen
toe. Een goed voorbeeld daarvan is de
verspreiding van de soort Pterostichus
oblongopunctatus (fig. 7). Het is een
algemene soort, die ook in het Gooi, met
uitzondering van enkele open gebieden en
de dicht bebouwde delen van de bebouwde
kommen, overal voorkomt. In fig. 8 zijn de
macroptere en dimorfe bossoorten op één
kaart samengevoegd. De grotere bos
complexen met een relatief groot aandeel
aan loofbomen lijken in vergelijking met het
zuidelijk deel van het Gooi (veel naald
bomen) iets gunstiger af te steken wat
betreft de soortenrijkdom per km-vak. Toch
is deze relatief gelijkmatige verdeling van de
vliegende bossoorten over het Gooi niet
altijd zo geweest. Agonum assimile kwam in
het begin van deze eeuw verspreid voor,
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Agonum assimile.

terwijl de soort nu vrijwel overal in bossen
met vochtige plekken voorkomt.
Harpalus quadripunctatus is pas voor het
eerst in 1943 in Hilversum gesignaleerd.
Daarna breidde deze soort zich via 's-Grave-
land en Baarn uit. Nu komt de soort in het
gehele Gooi voor. Overigens schijnt de
vooruitgang van deze soort een landelijke
tendens te zijn21*. Stomis pumicatus werd in
1962 voor het eerst van Soest en Baarn
gemeld. Nu komt deze soort ook in het
gehele Gooi voor (fig. 9).
De brachyptere loopkeversoorten komen
ook in grote delen van het Gooi voor (fig.
10). De noordelijke helft van het Gooi is
echter duidelijk minder dicht bevolkt dan de
zuidelijke helft (frekwentie km-hokken met
waargenomen soorten), terwijl ook de
bebouwde kommen met een stedelijk
karakter gemeden worden. Ook het aantal
gevonden soorten per km-hok is in het
zuiden hoger dan in het noorden, met
uitzondering van twee km-hokken waarin de
landgoederen van de Gooise Noordflank
zijn gelegen. Het aantal km-hokken, waarin
vier van de zes branchyptere soorten zijn
gevonden, is ten zuiden van Hilversum
opvallend hoog. Het voorkomen van een

aantal branchyptere soorten in de noorde
lijke helft van het Gooi lijkt het gevolg van
een recente ontwikkeling te zijn.
Abax parallelepipedus is voor het eerst in
1901 van Hilversum gemeld, in 1923 ook van
Baarn. In 1982 werd deze soort ten noorden
van Hilversum gevonden22*, in 1983 ten
zuiden van Laren23*. Hoewel de soort zich
kennelijk naar het noorden toe uitbreidt,
komt hij alleen nog in de zuidelijke helft van
het Gooi voor (fig. 11). Het is een soort met
een centraal-Europese verspreiding, echter
ook in zuidwest Europa en oostwaarts tot in
Europees Rusland. Hij komt in het bijzonder
in de Beukenbossen van de midden-Euro-
pese gebergten voor. In Nederland vrijwel
overal in bossen, maar zeldzaam in de
duinen en ontbrekend in Zeeland. In het
Gooi vonden wij Abax parallelepipedus in
alle bostypen, echter in oude loofbossen in
grotere dichtheden en zelden in heide-
terreinen. Ook in de bossen rond Lage
Vuursche is de soort algemeen.
Carabus problematicus is in 1901 voor het
eerst in Hilversum gevonden. Daarna
volgen Bussum (1904), Laren (1915) en
Baarn (1916). ’s-Graveland en Naarden
worden pas veel later opgegeven: 1956,
respectievelijk 1960. In het noorden van het
Gooi (in de bossen rond Huizen en Blari-
cum) is de soort veel zeldzamer dan in het
zuiden (fig. 12). Het is een soort met een
groot Euraziatisch areaal, van het laagland
tot in het hooggebergte. In Nederland
ontbreekt hij alleen in het Wadden-, Haf- en
Fluviatiel District, met andere woorden
buiten de pleistocene zandgronden en
Zuid-Limburg. In het Gooi is hij in alle
bostypen aangetroffen en ook op de
Utrechtse Heuvelrug is het een algemene
soort. Ook in bosranden langs de heide
velden wordt hij regelmatig gevonden.
Omdat de soort gemakkelijk is vast te
stellen, lijkt het waarschijnlijk, dat deze zich
nog in noordelijke richting aan het uit
breiden is.
Pristonychus terricola is in 1918 voor het
eerst in Baarn vastgesteld. Daarna kwamen
Soest (1936) en 's-Graveland (1956). Nu
komt deze soort verspreid in het gehele Gooi
(maar wel zeldzaam) voor. In de meeste
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Verspreiding van Carabus problematicus.
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literatuur wordt ervan uitgegaan, dat deze
soort een voorkeur voor synantrope (door
de mens gevormde of sterk door de mens
bepaalde) biotopen heeft, doch dit blijkt
onjuist te zijn24L Het areaal omvat een groot
deel van Europa, behalve Noord-Europa,
Zuid-Italië en de Balkan, fn Nederland op
de pleistocene zandgronden overal ver
spreid, maar zeldzaam, in het Gooi vooral in
bossen, zeldzaam in heide en synantrope
biotopen gevonden. Recente vangsten bij
Hilversum, Laren en Naarden zouden op
een uitbreiding in noordelijke richting
kunnen wijzen.

Met betrekking tot de loopkevers blijkt, dat
soorten die over een goed dispersie-
vermogen (het vermogen zich te verspreiden
over nieuwe, althans nog niet bewoonde
biotopen en zich daar te handhaven)
beschikken, op dit moment ook alle
geschikte plaatsen bewonen. Een aantal van
deze soorten kwam aan het begin van deze
eeuw echter nog niet overal voor, doch
beperkte zich met name tot het zuidelijke
deel van het Gooi en het aangrenzende deel
van de Utrechtse Heuvelrug, in de bossen
rondom Lage Vuursche. De soorten, die
voor hun verbreiding geheel op hun loop
vermogen zijn aangewezen, laten een
concentratie van voorkomen in het Gooi
zuidelijk van Hilversum zien. Enkele
soorten daarvan, die nu ook in het noordelijk
deel van het Gooi voorkomen, waren in het
begin van deze eeuw ook nog tot het
zuidelijk deel beperkt. De conclusie lijkt
gerechtvaardigd, dat kolonisatie van het
Gooi door bos- loopkeversoorten vanuit het
zuiden (het Gooi ten zuiden van Hilversum
en/of de Utrechtse Heuvelrug) heeft plaats
gevonden. Vooreen soort als Abax parallele-
pipedus is kolonisatie een zeer langzaam
proces: in 81 jaar zijn waarschijnlijk slechts
enkele kilometers afgelegd.

Analyse van de resultaten

De verspreidingsbeelden van tien in het
Gooi zeldzame bosplanten en zes branchyp-
tere loopkeversoorten kunnen worden
vergeleken en tenslotte worden samenge

voegd op één kaart (fig. 13), op dezelfde
manier als dat voor beide groepen afzonder
lijk werd gedaan (fig. 6 en fig. 10). Zoals in
het kader is opgemerkt, zijn voor het gebied
ten zuidoosten van het Gooi alleen gegevens
over vaatplanten systematisch verzameld en
op kaart gezet. De indruk bestaat uit de
beschikbare gegevens, dat rond Lage
Vuursche ook een aantal branchyptere
loopkeversoorten frekwent voorkomt,
zodat een aantal km- hokken in dit gebied
met die gegevens erbij flink hoger zouden
scoren dan thans het geval is. Het valt echter
op, dat in het Gooi ten zuiden van Hilversum
de hoge soortenaantallen per km-hok
vrijwel geheel op rekening van de loopkevers
komen, alleen ten zuidwesten van Hilversum
werden ook 3-4 vaatplantensoorten per
km-hok gevonden (fig. 6). Ook de ’s-Grave-
landse buitenplaatsen zijn aanmerkelijk
rijker aan planten dan aan loopkevers, maar
de aan branchyptere loopkevers rijke
landgoederen in de Gooise Noordflank
leverden vrijwel geen soorten bosplanten
op. In de beboste villawijken van Laren-
Blaricum en Bussum-Huizen zijn echter wel
analogieën aan te wijzen. Tezamen vullen
beide groepen organismen elkaar echter
goed aan in het creëren van één consistent
beeld: de onderzochte soorten komen
vooral voor in de bossen rond Lage Vuur
sche, ten westen van Baarn, ten zuiden van
Hilversum, op de ’s-Gravelandse buiten
plaatsen en. geheel geïsoleerd (alleen
loopkevers) op de landgoederen in de
Gooise Noordflank. Er is vrijwel een
tweedeling van het onderzoekgebied te
constateren: een noordelijke helft arm aan
deze soorten, en een zuidelijke helft rijk aan
diezelfde soorten. Wij menen, dat voor een
mogelijke verklaring van deze biogeografi-
sche tweedeling van het Gooi een blik in de
bosgeschiedenis van deze streek noodzake
lijk is.

Bosgeschiedenis van het Gooi

Reeds sedert het Neolithicum hebben
primitieve landbouwers in het Gooi hun
destructieve invloed op het oorspronkelijke
loofbos uitgeoefend. Aanvankelijk bleef
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deze invloed gering en trad er herstel op na
verhuizing van de nederzettingen23'. Op den
duur ontstonden er echter (kleine) heide
velden, vooral op de hogere delen van de
Gooise stuwwallen. Op de lagere delen, die
toen vochtiger waren dan nu, kon het bos
zich langer handhaven26'. In de vroege
Middeleeuwen ontstonden de Gooise
dorpen als kleine ontginningen in het bos,
ongeveer rond de 7 m + N.A.P. lijnen op de
flanken van de stuwwallen. Het waren
permanente nederzettingen, de akkers
moesten dus worden bemest en dit gebeurde
waarschijnlijk vooral met bosstrooisel en
mest van het kleinvee27'. Vermoedelijk
omstreeks 1200 werd in het Gooi het
zogenaamde potstallandbouwsysteem
ingevoerd, waarmee de heidevelden via de
schapen een functie kregen ter bemesting
van de akkers. Door de invoering van deze
bemestingswijze kon het areaal akkerland
en zodoende de voedselproduktie toe
nemen, om daarmee een grotere bevolking
te onderhouden. De dorpen zijn dan ook in
die tijd gestadig gegroeid en er ontstond zelfs
een tijdelijke nederzetting op de Lange
Heul28' in het centrale heidegebied.
Vermoedelijk bereikte het heideareaal in de
12e- 13e eeuw reeds zijn maximale omvang26’
en is het sedertdien gestadig ingekrompen,
vooral ten koste van nieuwe ontginningen
die aan de engen rond de dorpen hun
enorme oppervlakte gaven, zoals die op 18e
eeuwse kaarten te zien is. Uit berekeningen
voor de toestand in het dorp Laren26’ blijkt,
dat de verhouding tussen heide en bouwland
van de 12e tot de 19e eeuw verminderde van
13,3:1 naar 1,5:1. Volgens berekeningen van
De Smidt30’ was er per hectare bouwland
ca. 9 ha heide nodig voor de potstalbemes-
ting via het heideschaap. Ook Edelman31'
heeft een dergelijke verhouding gevonden:
weidegrond (inclusief het betere grasland):
akkergrond = 10:1. Voor de situatie in
Laren blijkt een evenwicht omstreeks 1365
bereikt te zijn, daarna slaat de balans steeds
meer door naar het akkerareaal29'.
Het is een opmerkelijk feit, dat de marke-
organisaties (een bosmarke en iets later de
schaarbrieven ter regeling van het gebruik
van de ’gemene heiden en weiden van

Gooiland’) rond diezelfde tijd zijn ont
staan32,33'. Door de verdere ontginningen
werd er derhalve een zware druk op de
'woeste gronden' gelegd, waarbij het
bestaan van bos op den duur vrijwel onmoge
lijk werd.

Het Gooier Bos

Het ’Goyerbosch’ wordt reeds in een
oorkonde van 1085 vermeld; in 1364 werd
door de Heer van Nijenrode voor dit bos de
eerste bosbrief uitgevaardigd. Dit betekent,
dat op dat moment het bosgebruik dermate
geïntensiveerd was, dat reglementering
daarvan noodzakelijk werd34'. Dit bos lag
ten zuiden van Hilversum, tussen dit dorp en
Maartensdijk (fig. 14). De precieze ligging in
de Middeleeuwen is, evenmin als de grootte,
nauwkeurig aan te geven. Diverse kaarten
uit de 15e t/m de 16e eeuw geven het Gooier
Bos globaal dezelfde ligging, maar steeds
verschillende vormen en oppervlakten, die
er alle nogal anekdotisch uitzien35'. Verder is
het belangrijk hier op te merken, dat deze
kaarten vaak geenszins de toen aktuele
situatie weergaven, maar zich veelal op
oudere kaarten of vermeldingen baseerden,
die door de tijd reeds lang konden zijn
achterhaald11’’. Een opmerkelijk feit is wel,
dat op geen van deze kaarten enig ander bos
in het Gooi staat vermeld. Ook in de 15e en
16e eeuwse bosbrieven komen geen andere
bossen voor33'. In de Middeleeuwen heeft dit
Gooier Bos waarschijnlijk het karakter van
een ’Hudewald’ gehad36', dat wil zeggen een
erg open bos, begraasd door het vee,
gebruikt voor het halen van plaggen (strooi-
selroof), brandhout (hakhout) en van tijd tot
tijd zwaarder constructiehout. Men kan een
tamelijk betrouwbaar beeld van een derge
lijk begraasd bos krijgen in het nog steeds
bestaande Engelse New Forest, aan de
zuidkust bij Southampton. Een belangrijk
biologisch kemerk van deze sterk begraasde
bossen is, dat zij arm zijn aan kruiden
(behalve grassen en Adelaarsvaren), aan
vele groepen insecten, zangvogels en kleine
zoogdieren, maar rijk aan houtbewonende
soorten (althans indien er oude bomen
blijven bestaan)37'.
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Figuur 14.
F!et vermoedelijke bosareaal in het onderzoekgebied rond 1700.
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Abax parallelepipedus.

In zijn dissertatie over de Nederlandse
bosgeschiedenis34* zet Buis uitvoerig uiteen,
dat misbruik van het Gooier Bos, ondanks
strenge bepalingen en sancties, leidde tot het
geheel verdwijnen ervan aan het einde van
de 16e eeuw. Uit een proces-verbaal,
opgemaakt in 1552 door een lid van de Hoge
Raad te Mechelen, vanwege een geschil om
de gebruiksrechten tussen de Gooise
dorpen. Naarden en de erfgenamen van de
Heer van Nijenrode, blijkt dat het Gooier
Bos zich in een deplorabele toestand
bevond. Er was weinig meer dan hakhout en
kreupelhout over, het terrein was op veel
plaatsen zwaar afgeplagd en er werden
slechts weinig opgaande bomen van enige
omvang aangetroffen.
De situatie aan de Utrechtse zijde van het
onderzoekgebied was in de Middeleeuwen
vergelijkbaar met die in het Gooi. Ook hier
leidde het bosgebruik in de Soester en
Zeister Marken tot het verdwijnen ervan in
de late 16e eeuw33). Wel waren er telkens
gerechtigden, die ten eigen bate percelen

grond aan de marke onttrokken, onder
andere om daar bomen op te planten. Van
deze vroege pogingen tot herbebossing
schijnt zelden iets terecht gekomen te zijn,
onder andere vanwege het feit, dat het
weren van het vee van de andere gerechtig
den een vrijwel onmogelijke zaak was.

Herbebossing

Op kaarten uit de eerste helft van de 17e
eeuw, die (delen van) het onderzoekgebied
weergeven, zijn reeds enkele kleine land-
goedbebossingen te zien, onder andere rond
Lage Vuursche, met de namen 'Pynenburg'
en ’Eechelo' aangeduid38*. Dit laatste lag
ongeveer bij het Pluismeer en is dus later
weer in heide veranderd. Verder zou er een
bos geweest zijn ter weerszijden van de
'Heerweg van Amersfoort op Naarden', ter
hoogte van ’De Hooge Vuursche'. Deze
herbebossingen hadden slechts kans van
slagen, nadat de grond aan de marken, en
daarmee aan het algemeen agrarisch
gebruik, werd onttrokken. Dit ging niet
zonder verzet van de bevolking, die vanouds
de gebruiksrechten (maar niet de eigen
dom!) van deze gronden bezat. Grote delen
van het westelijk randgebied van het Gooi
werden in 1625 voor ontginning uitgegeven.
Dit leidde tenslotte tot de keten van
's-Gravelandse buitenplaatsen. Op kaarten
van rond 1650 komen hier nog geen bomen
voor, maar in het laatste kwart van de 17e
eeuw zijn er beplantingen met bomen rond
de hofsteden aangegeven, die kort na 1700
zijn uitgebreid39*. Het gaat hier waarschijn
lijk niet om bebossingen in de strikte zin van
het woord, maar veeleer om boomgaarden,
later ook beplantingen in het kader van een
Franse tuinaanleg, waarbij behalve
inheemse loofbomen ook fruitbomen
gebruikt werden39*. Bos en parkaanleg
strookten niet met de Hollandse spaarzaam
heid en zin voor nut en kwamen in de 17e
eeuw dan ook nauwelijks op de nieuw
gestichte buitenplaatsen voor40*.
Andere delen van de ontginningsuitgave van
1625 (het zogenaamde Tweede Blok) bleven
tot 1665 op ontginning wachten. Pas
omstreeks 1683 werd begonnen met het
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planten van bomen, hetgeen in het begin van
de 18e eeuw leidde tot een jong bos van
tamelijk grote omvang, afgebeeld op een
kaart uit het begin van die eeuw41*. Dit bos
werd later bekend als het Loosdrechtse Bos
en is sindsdien ook in een of andere vorm en
omvang als bos blijven bestaan42*. Dit bos is
als zodanig dan ook aanzienlijk ouder dan de
parkbossen van ’s-Graveland, die, mogelijk
met uitzondering van Hilverbeek, hun
oorsprong hebben in een landschappelijke
aanleg die aan het begin van de 19e eeuw
vorm kreeg.
In het noordelijk deel van het Gooi zijn de
hofsteden Oud Bussem en Crailo de oudste,
zij dateren vermoedelijk uit de 16e eeuw.
Boomrijke enclaves in het Gooi, zoals
Van der Aa in de inleiding van zijn artikel43*
suggereert, waren het toen zeker niet. In de
17e eeuw was Oud Bussem nog zeer klein en
er was geen bos. Bij de overdracht van
Crailo aan K. van Rensselaer in 1628
bestond dit uit bouwland en heide44*. Het
was 56 morgen groot en grensde onder
andere aan ’de gemene heyde genaemt het
Loo’ volgens annotatie van Albertus Perk45*.
Deze naam komt ook op zijn kaart voor46* en
ligt op de Blaricummer Heide ongeveer aan
het eind van de Leemzeulder. ’Loo’ duidt
hier dus niet op het bestaan (misschien wel
op het vroegere bestaan) van bos ter plaatse.
Uit het begin van de 17e eeuw dateren twee
andere hofsteden, die beide vlak aan zee
gelegen waren. Op een kaart van Sinck47*
worden bomen getekend bij Oud Naarden,
maar op latere kaarten is (voorlopig) weer
geen spoor van bos te vinden, tot in het
eerste kwart van de 18e eeuw. Het ontbreken
van bos op deze oude kaarten kan echter, al
evenmin als de aanduiding ervan, als een
stellig bewijs voor de af- of aanwezigheid van
bos worden aangemerkt. Waarschijnlijk
moet er omstreeks 1700 al met een beschei
den begin van bos worden gerekend, een
mogelijke locatie daarvan is Oud Naarden
(fig. 14).
Op 18e eeuwse kaarten verschijnen vervol
gens op wat grotere schaal landgoederen
met een zogenaamde formele aanleg, zowel
te ’s-Graveland, in de Gooise Noordflank als
aan de oostzijde van het Gooi (Groeneveld,

L|§f //

Carabus problematicus.

Pijnenburg, Eickestein). Bij die formele
aanleg werden lanen aangelegd in recht
hoekige of driehoekige patronen, alsmede
zogenaamde sterrebossen. De bomen van de
lanen konden hoog opgroeien, maar de
tussenliggende vakken bestonden vrijwel
steeds uit (eike-)hakhout, het zogenaamde
BoisTaillis’, als onderdeel van een ten nutte

gemaakte Franse parkstijl40,48*. Gedurende
de gehele 18e eeuw bleef het werkelijke
areaal bos dus nog zeer beperkt en verspreid.
Pas na grootscheepse verkoop van de
markegronden aan particulieren kwamen de
eerste echte heidebebossingen op gang. De
eerder genoemde kaart van A. Perk (1843)
diende in feite om deze gronden te inventari
seren. Er was toen al aan de uitgifte begon
nen, vooral in het Utrechtse deel van het
onderzoekgebied. De marginale, nauwelijks
bemeste randgebieden van de Gooise engen
werden omgevormd voor de cultuur van
eikehakhout49*. Hoewel dit eikehakhout op
de kaarten sindsdien als 'bos’ staat aange
geven, dient men zich daarbij te realiseren,
dat een intensieve grondbewerking en een
kapcyclus van 6-8 jaar plaats vond, zodat in
biologische zin van geen echt bos sprake
was. Het veel extensievere gebruik, tegen
woordig zelfs vrijwel nergens meer als
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Figuur 15. 1---- ------------------
Het bosareaal in het onderzoekgebied rond 1850.
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hakhout, maar als ’spaartelgenbos’, dateert
pas uit deze laatste eeuw50). In het Gooi
heeft grootschalige heidebebossing met
Grove dennen niet vóór 1830 plaats gevon
den, nadien ging het echter snel. Rond het
midden van de 19e eeuw waren er, vooral in
het zuidoostelijke deel van het onderzoek
gebied, reeds grote blokken van de eens zo
uitgestrekte heide ontgonnen en met nieuw
(naald-)bos beplant (fig. 15).

Conclusie

Uit de bosgeschiedenis van het Gooi en de
Utrechtse Heuvelrug rond Lage Vuursche
komt naar voren, dat er een lange periode
geweest moet zijn, dat er van bos nauwelijks
kon worden gesproken. Helaas lichten de
oude kaarten en andere historische bronnen
ons niet in, of en in welke mate er hier en
daar nog restanten bos zijn overgebleven en
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Figuur 16.
Het bosareaal in het onderzoekgebied rond 1980.
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hoe die er hebben uitgezien. Het is echter
mogelijk, dat er op de plaats van het Gooier
Bos en hier en daar rond Lage Vuursche
’eikestrubben’ hebben bestaan, die gelijke
nis vertoonden met dergelijke restanten op
de Veluwe, zoals de ’Elspeter Struiken’, of
in Drenthe met de ’Zeijer Strubben’. Het
verslag van de ’excursie’ van de Hoge Raad
van Mechelen uit 1552 laat in feite een
dergelijke begroeiing zien. Dergelijke bosjes

zijn zeker geschikt om als refugia te dienen
voor een groot aantal soorten van de in dit
artikel besproken planten en loopkevers.
Op de mogelijkheid van het bestaan van
deze refugia werd reeds eerder ge wezen36).
Uit de geschiedenis van de herbebossing
komt naar voren, dat de oudste succesvolle
aanleg van nieuw bos waarschijnlijk heeft
plaats gevonden bij Lage Vuursche, ten
zuidwesten van Hilversum (Loosdrechtse
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Bos) en wat later ook te ’s-Graveland en bij
Oud Naarden. Het is goed mogelijk, dat in
deze gebieden toen nog steeds een aantal
van de hier besproken bosplanten en
brachyptere bos-loopkeversoorten aanwezig
waren, die vervolgens deze nieuwe bos-bio-
topen hebben kunnen bereiken en bevolken.
Omdat lange tijd deze kleine bossen zeer ver
van elkaar verwijderd bleven, terwijl de
mogelijke oude restanten van eikestrubben
alsnog verdwenen, hebben veel soorten zich
niet verder kunnen verspreiden, terwijl zij
overal elders wel moesten verdwijnen. Pas
sinds de 19e eeuw is er langzamerhand weer
een zodanige toename van het bosareaal te
constateren, dat mag worden aangenomen
dat er nieuwe geschikte biotopen ont
stonden. Het huidige bosareaal, hoe
versnipperd ook, vormt een bosinfrastruc
tuur, die algehele herkolonisatie voor de
meeste soorten mogelijk maakt. Vergelijken
we het verspreidingsbeeld van de soorten
planten en loopkevers (fig. 13) met de
ligging van de oudste bossen (fig. 14), dan is
de overeenkomst tussen beide nog steeds
zichtbaar. Voor de meeste soorten is de tijd,
verstreken sedert de 19e eeuwse herbebos
sing, nog te kort gebleken om zich elders te
vestigen. Waarschijnlijk moeten we hierin
de verklaring zoeken voor het feit, dat zij in
het inmiddels weer bosrijke Gooi (fig. 16)
nog steeds zeldzaam zijn.
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Wandelen in het Gooi in de vorige eeuw

W.K. Kraak

Een oude kaart van het Gooi is bij wijze van
spreken interessante lectuur. Vooral voor
iemand die zelf op wandelingen de streek
goed heeft leren kennen. Een vergelijking
van de huidige toestand met het verleden
dringt zich dan op. De kaart prikkelt het
voorstellingsvermogen. Zo wandelt men het
verleden binnen en krijgt oog voor een stuk
geschiedenis van het Gooi.
Een kaart uit de vorige eeuw boeit vooral
wanneer er veel details ingetekend staan en
oude namen vermeld worden. Deze zijn
immers in de huidige tijd vaak gewijzigd of
zelfs geheel verdwenen. Om goed te kunnen
vergelijken moet de oude kaart wel aan twee
voorwaarden voldoen: zij moet nauwkeurig
ingetekend zijn wat betreft afstanden en een
betrouwbare weergave geven van de richting
of het verloop van wegen en paden. Dan pas
kan zij haar geheimen prijsgeven, omdat dan
inderdaad de vergelijking met een topografi
sche kaart zinvol is. Zo komt men werkelijk
uit het heden in het verleden.
De ’Kaart van Gooiland na de heide
verdeeling van 1843’, kortweg te citeren als
’kaart van Perk’ leent zich goed voor het
boven genoemde doel.

Wandelen op de kaart van Perk

Laten we gaan wandelen van Hilversum
naar Loosdrecht. We zien hoe klein het dorp
Hilversum tegen het midden van de vorige
eeuw was, hoe wijd de landbouwgronden
zich uitstrekten rondom het dorp, we
ontdekken de eenzame heidevelden, ook
hier en daar bos en nog echte ’woeste
gronden’. Loosdrecht staat op de kaart niet
ingetekend, want dit dorp langs de Loos-
drechtse dijk ligt juist voorbij de provincie
grens in Utrecht. Op de kaart van Perk is de
grensstreek hier een verlaten gebied,

onbewoond en eenzaam. In moderne tijd
daarentegen strekt de bebouwing van
Nieuw-Loosdrecht zich uit tot het grenspad,
dat nog steeds de oude naam ’Rading’
draagt, zoals drie kilometer verderop het
dorpje Hollandsche Rading (in de provincie
Utrecht) tegen de grens van Noord-Holland
ligt. De Rading langs Nieuw- Loosdrecht is
nu een drukke -maar ook smalle-verkeers
weg.
Een rechtstreekse verbinding van Hilver-
sum-Kerkbrink met de Rading bij Loos
drecht vinden wij op de kaart van Perk
duidelijk getekend en van een naam voor
zien: Loosdrechtsche weg. Men kan name
ten dat het een route van bijna 3 km lengte is.

Laten wij beginnen op de Kerkbrink. Op de
oude kaart komt al dadelijk een splitsing:
Boschdrift naar links. Molendrift naar
rechts. Wij zijn dan al aan de rand van het
dorp. Die splitsing bestaat nog, maar de
straten zijn van naam veranderd: Haven
straat en Vaartweg. Die naamsverandering
hangt duidelijk samen met de voltooiing van
het graven van de Gooise Vaart door de
hoge zandgronden, in de vorige eeuw, met
als eindpunt in de diepte de Oude Haven.
Wij lopen nu op de kaart van Perk 200 meter
voort. De weg verbreedt zich, en hier takt
met een hoek de Loosdrechtsche weg af van
de Boschdrift. Ook nu nog is deze Bosdrift
de voortzetting van de Havenstraat. Op een
stratenkaart van huidig Hilversum is de
zelfde situatie te vinden, maar de straat die
aftakt naar rechts en dadelijk daarna weer
naar links buigt heet nu Gasthuisstraat. Nu
wordt het interessant. Aan het eind gekomen
van de Gasthuisstraat raakt men het oude
spoor op Loosdrecht bijster. Wij komen
immers uit op het talud van de Oude Haven.
Wij leggen nu een lineaal op het stratenplan
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BIBLIOGRAFIE van publicaties verschenen in 1987
over het gebied tussen Vecht en Eem.

Voor het derde achtereenvolgende jaar verschijnt deze
bibliografie als bijlage bij het tijdschrift.
Om een compleet overzicht op te kunnen stellen doet de
redactie een beroep op u om nieuwe publicaties, die in dit
jaar gaan verschijnen, aan te melden bij het Streekarchief
voor het Gooi en de Vechtstreek, Postbus 10053, 1201 DB
Hilversum (bezoekadres Oude Enghweg 23, Hilversum) of
bij het redactiesecretariaat.
De meeste van de hieronder genoemde titels zijn opgenomen
in de bibliotheek van het Streekarchief, alwaar zij dan ook
geraadpleegd kunnen worden.
Tekst tussen vierkante haken [ ] is toegevoegd ter
verduidelijking van de titel.



GEBIED TUSSEN VECHT EN EEM

ABRAHAMSE, C.M.
Het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in 1986.
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 1, febr. 1987. pp. 36-37.

BARUCH. J. en J. SMIT
Oorlog met de tekenpen; verzet van jongeren in het Gooi,
1940- 1945.
De Bataafsche Leeuw, z.pl.. 1987. 96 pp., ill.

BELTMAN, B. en D. VERBUNT
Werken in het Gooi; vijfenzeventig jaar bemiddeling op de
arbeidsmarkt.
Uitg. Michon b.v., Bussum, 1987. 152 pp., ill.

BIBLIOGRAFIE P W. de LANGE
Eigen Perk, jrg. 7, nr. 2, mei 1987. pp. 48-51.

BIEGEL, J.H.
Schilderachtig Gooiland; vert. uit het Italiaans door
T.W. Nieboer.
Gooibergpers, Bussum, 1987, 64 pp., ill.

BIERSTEKER, N. en A. van der HEIJDEN
Rondje Leefmilieu [15 jaar Ver. Leefmilieu].
De Wijde Blik, jrg. 4, extra n r., mrt. 1987. pp. 7-14, ill.

BIERSTEKER, N.
Van verleden naar toekomst [15 jaar Ver. Leefmilieu].
De Wijde Blik, jrg. 4, extra nr., mrt. 1987. pp. 4-6, ill.

CLASEYWOOD, A.
Gooiboog [Flevospoorlijn],
De Wijde Blik, jrg. 4, extra n r., mrt. 1987. pp. 19-23, ill.

COULTRE, F. Le en J.E. BRIKKENAAR van DIJK
Afscheid voorzitter redactie TVE/VVG.
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 4, dec. 1987. p. 232.

DAAMS, J.
Modderen in de Vecht en toemaak van het land.
Jaarboekje 1986 Oudheidkundig Genootschap Niftarlake,
juli 1987. pp. 25-30, ill.

DAAMS, J.
Het verveningsbedrijf in de Vechtstreek.
Jaarboekje 1986 Oudheidkundig Genootschap Niftarlake,
juli 1987. pp. 31-37, ill.

DEKKERS, C.A. en J.M. van KASBERGEN
Oranjemarechaussee 'zonder vrees en zonder blaam';
marechaussee tijdens WO II in ondergronds verzet tegen de
nazi-onderdrukking.
Uitg. Lunet, Naarden, 1987. 238 pp., ill.

EGMOND. Fl.
De hoge jurisdicties van het 18e eeuwse Holland; een aanzet
tot de bepaling van hun aantal, ligging en begrenzingen.
Regionaal-historisch tijdschrift Holland, jrg. 19, nr. 3, sept.
1987. pp. 129-161, ill.

GELDORP, F. van
Zuiderzee-ovaal (3). Van Muiden tot Elburg.
Nederlandse historiën, jrg. 21, nr. 4, sept. 1987.
pp. 151-155, ill.

GESCHRIFTEN VAN DR A.C.J. de VRANKRIJKER
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 4, dec. 1987. pp. 232-235.

HET GOOI IN TEKST EN BEELD I;
samengesteld door J.J. van Herpen.
Uitg. Kwadraat, Utrecht, 1987. 178 pp., ill.

GORTER-ter PELKWIJK, A.J.
Oude tuinen in het Gooi; een onderzoek van de Nederlandse
Tuinenstichting.
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 3, sept. 1987. pp. 160-167, ill.

GROTE TOPOGRAFISCHE ATLAS VAN
NEDERLAND.
Deel 1: West-Nederland.
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1987. 152 pp.

HAAR, B. de
Dialectklanken in Gooi en omgeving (ca. 1880).
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 1, febr. 1987. pp. 29-35, ill.

HENGEL, J.F. van
Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland;
facsimile van de oorspronkelijke uitg. van 1875; met een
biografie door Joh. van Minnen.
Cees Hoog Antink - hist, kring Albertus Perk, Loenen a/d
Vecht - Hilversum, 1987. 352 pp., ill.

HOEK OSTENDE, J.H. van den
Molens langs de Vecht, Gein, Angstel en Winkel en in het
Oostelijk en Westelijk Plassengebied. Jaarboekje 1986
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, juli 1987.
pp. 120-134, ill.

JONKERS, D.A., R A. KOOLE en J. TAAPKEN
Vogels tussen Vecht en Eem.
Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken. 1987. 399 pp., ill.

JONKERS, D A.
Vogels van de Gooise heidevelden.
Het Vogeljaar, jrg. 35, nr. 5, okt. 1987. pp. 259-266, ill.

KRIJNEN, B.
Jaarvergadering van de Erfgooiers.
Kwartaalbericht historische kring Laren, jrg. 6, nr. 20,
mrt. 1987. pp. 32-35.

LINDEN, P. van der
Baggeren [Zuiveringschap Amstel- en Gooiland].
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 2, juli 1987. pp. 29-31, ill.

MABELIS, B.
Evaluatie van Gooie broedvogelinventarisaties.
Het Vogeljaar, jrg. 35, nr. 5, okt. 1987. pp. 247- 258, ill.

MARS, H. de
Bosbessen.
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 2, juli 1987. pp. 7-10, ill.



MARS, H. de
Een Gooise flora.
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 2, juli 1987. pp. 3-6, ill.

MARS, H. de
Kraailook.
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 3, nov. 1987, pp. 12-14, ill.

MEIJER, H.H.M.
Hoe groot was Gooiland?
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 1, febr. 1987. pp. 13-20, ill.

PFEIFFER, C.
Pampus spreekt nog steeds tot de verbeelding.
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 2, mei 1987. pp. 114-119, ill.

POL, H. van der
Libellen van de Blauwe Koepel [op landgoed Buitenzorg bij
Baarn].
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 3, nov. 1987. pp. 19-27, ill.

POTT, W.W.
Bij de facsimile-uitgave van de ’Geneeskundige plaatsbe
schrijving van het Gooiland' door dr J.F. van Hengel.
Eigen Perk, jrg. 7, nr. 4, dec. 1987. pp. 101-114, ill.

REDDINGIUS, L.
Vos vogelvrij.
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 1, mei 1987. pp. 8-11, ill.

TAAPKEN, J.
Groeneveld [landgoed bij Baarn],
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 1, mei 1987. pp. 19-24, ill.

TAAPKEN, J.
Veranderingen in het Gooi en omstreken gedurende de
laatste honderd jaar.
Het Vogeljaar, jrg. 35, nr. 5, okt. 1987. pp. 238-246, ill.

VEERMAN, R.
Dreigende asfaltering.
De Wijde Blik, jrg. 4, extra nr., mrt. 1987. pp. 15-18, ill.

VERSLAG 1983-1985; en een historisch overzicht van de
periode 1936-1986.
Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk
Vechtplassengebied, 1987. 36 pp., ill.

VISSCHER, H.A.
De Utrechtse heuvelrug; een natuurlijke streek in het hart
van Nederland.
Nat. Landschapskundig Museum, Dordrecht, 1987. 152 pp.,
ill.

WILDE PLANTEN IN NOORD-HOLLAND
Prov. Waterstaat Noord-Holland, 1987. 176 pp., ill.

BLARICUM

BOER, Sr., G.L. de
Van Jacob tot Gerard; een stukje geschiedenis van de familie
Heerschop.
G.L. de Boer Sr., Laren, 1987. 28 pp., ill.

BOERSEN, M.W.J.L.
De kolonie van de 'Internationale Broederschap' te
Blaricum.
Historische kring Blaricum, 1987. 112 pp., ill.

BOERSEN-de JONG, A. en L.W.M. de JONG
'Blaricumse Stambomen’ (familie Heerschop).
Mededelingenblad historische kring Blaricum, nr. 7, nov.
1987. pp. 5-13, ill.

CALIS, L.G.
Hooibouw (1).
Mededelingenblad historische kring Blaricum, nr. 6. apr.
1987. pp. 5-7, ill.

CALIS, L.G.
Hooibouw (2).
Mededelingenblad historische kring Blaricum, nr. 7, nov.
1987. pp. 14- 15.

GIDS VOOR EEN FIETSROUTE door de natuur en
[langs] interessante huizen in Blaricum.
Historische kring Blaricum, 1987. 8 pp., ill.

GIDS VOOR EEN FIETSROUTE in en om de Bijvanck.
Historische kring Blaricum, 1987. 12 pp., ill.

GIDS VOOR EEN WANDELTOCHT door Oud-Blaricum.
Historische kring Blaricum, 1987. 4 pp, ill.

GRAAF, M.W. de
Iets over het geslacht 'De Graaf’.
Mededelingenblad historische kring Blaricum, nr. 6, apr.
1987, pp. 10-11, ill.

JANSEN, P.
Dode Hond [het eiland].
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 2, juli 1987. pp. 11-14, ill.

NAAMLIJST VAN BEELDENDE KUNSTENAARS
BLARICUM, 1890-1970.
Historische kring Blaricum, 1987. 20 pp., ill.

NIEUWENHUIZEN, S. e.a.
De kerk van St. Vitus te Blaricum; geschiedenis van de kerk
en haar patroon.
Historische kring Blaricum, 1987. 41 pp., ill.

OUDE ELFERINK, J.
Verlengde Bergweg.
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 2, juli 1987. pp. 22-28, ill.

PLATVOET, L.
Streekziekenhuis [Hoog-Laren].
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 2, juli 1987. pp. 15-16/21.

VAAN, M.A.P. de
Voorlopige inventaris van de archieven van de gemeente
Blaricum, 1698-1926(1980).
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum,
1987. 36 pp., ill.



BUSSUM

APOTHEEK SCHERMER, 1887-1987.
B. Boodt. Bussum, 1987. 24pp., ill.

BEER, I. de
Hendrik Willem van der Geer over Antoon van der Geer.
Contactblad historische kring Bussum, jrg. 3, nr. 2, mrt.
1987. pp. 11-13, ill.

BEER, I. de
In de klas bij hoofdonderwijzer K. Siderius.
Contactblad historische kring Bussum, jrg. 3, nr. 3, dec.
1987. pp. 11-14.

BIEGEL, J.H.
Bussum en Omstreken, hoofdstuk 7 uit de Goilanda
Pittoresca (1906), vert. uit het Italiaans door T.W. Nieboer.
Contactblad historische kring Bussum, jrg. 3, nr. 2,
mrt. 1987. pp. 31-35, ill.

HEYNE, M.J.M.
Windmolens in Bussum.
Contactblad historische kring Bussum, jrg. 3, nr. 3,
dec. 1987. pp. 19-22, ill.

LANGEMEIJER, G.M.
Bussum in de jaren 1930 tot heden.
Contactblad historische kring Bussum, jrg. 3, nr. 3,
dec. 1987. pp. 5-10.

OLBERTS, B H.
Over dorpspolitiek en particulier initiatief omstreeks 1911;
het ontstaan van de Gooische HBS/het Goois Lyceum.
Contactblad historische kring Bussum, jrg. 3, nr. 2,
mrt. 1987. pp. 1-9, ill.

SCHNEIDERS, P.
Naarden-Bussum in onze eeuw; grepen uit de geschiedenis.
Uitg. t.g.v. 75-jarig bestaan RABO-Bank Naarden-Bussum,
1987. 96 pp. ill.

EEMNES

OUT, J.V.M.
De kerk in 't midden; 6 eeuwen katholiek Eemnes (Utrecht).
Historische kring Eemnes, 1987. 68 pp., ill.

STOUTENBURG-VOS. R. en H. van HEES
Korte geschiedenis van het geslacht (Van) Stoutenburg; een
familie van drielingen en grote boeren.
Historische kring Eemnes, jrg. 9, nr. 1, apr. 1987. pp. 9-31,
ill.

WORTEL, T. en H. van HEES
Korte geschiedenis van de Eemnesser familie Wortel en de
daarbij behorende Larense voorouders.
Historische kring Eemnes, jrg. 9, nr. 3, sept. 1987.
pp. 92-109, ill.

WOUDE, J. van der
Vrijheidsmonument.
St. Vrijheidsmonument Eemnes, 1987. 150 pp., ill., Ned.
tekst met Engelse vertaling.

WIJK-BLOM, B. van
Een familie Hagen in Eemnes.
Historische kring Eemnes, jrg. 9, nr. 2, juni 1987. pp. 52-69,
ill.

IJKEN, W. van
In de kaart spelen; een ontdekkingsreis door de wereld van
het kaartlezen.
Historische kring Eemnes, jrg. 9, nr. 3, sept. 1987. pp. 83-89,
ill.

IJKEN, W. van
De oudste graven en grafstenen op de Algemene Begraaf
plaats aan de Laarderweg te Eemnes Buiten (2).
Historische kring Eemnes, jrg. 9, nr. 2, juni 1987. pp. 42-47,
ill.

’S-GRAVELAND - ANKEVEEN - KORTENHOEF

AALDERS, H.
Henriëtte Roland Holst in ’s-Graveland, 1896-1903 (slot).
Historische kring ’In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 1, febr. 1987.
pp. 126-133, ill.

ABCOUWER, W.
Onbeantwoorde vragen, de Steen (fam. De Jongh).
Historische kring 'In de Gloriosa’, jrg. 4, nov. 1987.
pp. 252-255, ill.

ARNOLDUS, B.
Romantische scheepvaart in het kerkje van Kortenhoef.
Historische kring 'In de Gloriosa', jrg. 4, nr. 1, febr. 1987.
pp. 140-144, ill.

CURTEVENNE, jaarverslag 1986.
Ver. Curtevenne, 's- Graveland, 1987. 20 pp., ill.

DUURLAND, W.
De vogelbevolking op de 's- Gravelandse buitenplaatsen.
Het Vogeljaar, jrg. 35, nr. 5, okt. 1987. pp. 267-274, ill.

HENDRIKS, J.A.
Berestein, als mist in de morgen ... [buitenplaats].
Historische kring 'In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 2, mei 1987.
pp. 163-176, ill.

IMMERZEEL, J.
Een inspectie in Kortenhoef, 1592 (sluis).
Historische kring 'In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 3, aug. 1987.
pp. 218-223, ill.

KOLK, B.J. van der
Amsterdammers in Ankeveen (1). Wijnant Blaeupot.
Historische kring ’In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 2, mei 1987.
pp. 155-162, ill.



KOLK, B.J. van der
Amsterdammers in Ankeveen (2).
Historische kring 'In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 4, nov. 1987.
pp. 226-232, ill.
i

KOLK, B.J. van der
Een boedelveiling in Ankeveen in 1740.
Historische kring ’In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 1, febr. 1987.
pp. 134-139, ill.

KRAMER, A.C.J.
De schilder P.G. van Os [Franse bezetting van ’s-Graveland,
1813-1814],
Historische kring ’In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 3, aug. 1987.
pp. 195-217, ill.

MEHRTENS, U.M.
Schoonoord te ’s-Graveland.
(Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling
van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaat
sen, nr. 19).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1987. 44 pp.,
ill.

MENNES, W.
Kwelgebruik.
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 1, mei 1987. pp. 12-14, ill.

RUIG, P.M. de
Het Lambertushuis.
Historische kring 'In de Gloriosa', jrg. 4, nr. 2, mei 1987.
pp. 177-183, ill.

WUMKES, A.D.
De engel met de hoef [wapen van Kortenhoef].
Historische kring 'In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 4, nov. 1987.
pp. 243-247, ill.

WUMKES, A.D.
De siertuin van Gooilust.
Historische kring 'In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 2, mei 1987.
pp. 186-191, ill.

WUMKES, A.D.
Wagt te paarde [nachtwacht].
Historische kring 'In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 1, febr. 1987.
pp. 145-147.

WIJSMAN, H.J.W.
De oudste bewoners van ’s-Graveland [bomen].
Historische kring 'In de Gloriosa’, jrg. 4, nr. 4, nov. 1987.
pp. 233-242, ill.

HILVERSUM

BEUS, J. de
Hilversum en het milieu.
De Wijde Blik, jrg. 4, nr. 3, nov. 1987. pp. 3-8, ill.

GEDENKBOEK BOUWVERENIGING ST. JOSEPH
HILVERSUM, 75 JAAR, 1912- 1987.
Bouwver. St. Joseph, Hilversum, 1987. 44pp., ill.

GEIJN-BROUWERS, M.A.E. van
De Hilversumse dorpsomroeper op het breukvlak van twee
tijden. Een archiefonderzoek.
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 4, dec. 1987. pp. 211-218, ill.

JOLLES, M.W.
Het Hilversumse Kanaal.
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 1, febr. 1987. pp. 21-28, ill.

JONKERS, D.A.
De verloren waarden van het Hilversumsche Waschmeer.
Het Vogeljaar, jrg. 35, nr. 5, okt. 1987. pp. 296- 301, ill.

KRUINING, C. van
Een beschrijving van de armenzorg te Hilversum: 1825-1840
[scriptie VU].
Amsterdam, 1987. 61 pp., ill.

LAMME, J.
Dr Pieter Willem de Lange, 100 jaar (2).
Eigen Perk, jrg. 7, nr. 1, febr. 1987. pp. 11- 20, ill.

LAMME, J.
Dr Pieter Willem de Lange, 100 jaar (3).
Eigen Perk, jrg. 7, nr. 3, mei 1987. pp. 38-47, ill.

LANGE, P.W. de
Cornelis Gerberden Perk alias Cruijf; de wegbereider voor
Hilversums industrie.
Eigen Perk, jrg. 7, nr. 1, febr. 1987. pp. 21-23, ill.

LEURS, A. en B. STAMKOT
Hilversum 1870- 1940.
Uitg. Verloren, Hilversum, 1987. 130 pp., ill.

PELGRIM, E.J.
De ontwikkeling van de industrie in Hilversum 1830-1914.
Doctoraal-scriptie sociale geografie, specialisatie historische
geografie, VU-Amsterdam, 1987. 159 pp., statist., tabell.,
uitvouwb.krtn.

RENOU, F. en E.E. van MENSCH
Jan van Ravenswaay;, 1789-1869; schilder van vee en
landschap.
Goois Museum, Hilversum 1987. 20 pp., ill.

TAAPKEN, J.
Rode bosmier.
De Wijde Blik, jrg. 4, extra nr., mrt. 1987. pp. 24-26, ill.

TIMMER, P.
Zo maar een geschiedenis uit het dorp; of hoe bouwland
industrieterrein werd [firma Ensink].
Eigen Perk, jrg. 7, nr. 3, okt. 1987. pp. 70-82, ill.

VISSER, Chr.J.M.N. de
St. Aloysiusschool voor M.A.V.O. jubileumboekje,
1922-1987; een doelbewuste keuze.
Schoolbestuur St. Aloysiusschool voor M.A.V.O.,
Hilversum, 1987.40 pp., ill.

75 JAAR WONINGWETBOUW IN HILVERSUM,
1912-1987
Expositie Bouwen naar Behoefte in De Vaart, oktober 1987.
Woningbouwver. van Erfgooiers, Hilversum, 1987. 24 pp., ill.



HUIZEN

DORLEIJN, P.
Zuiderzeevisserij in beeld.
De Walburg Pers, Zutphen, 1987. 144 pp., ill.

HEIJDER, M.
De beeldenstorm en Huizen.
Huizer kring berichten, jrg. 8, nr. 1, jan. 1987. pp. 4-5.

HEIJDER, M.
Huize Erica te Huizen [Diakonessen].
Huizer kring berichten, jrg. 8, nr. 3, okt. 1987. pp. 10-14, ill.

VRANKRIJKER. A.C.J. de
De Melkerij Hofstede Oud-Bussem.
TVE/VVG, jrg. 5, nr. 3, sept. 1987. pp. 147-159, ill.

WANDELING NAAR ZEE EN STRAND (oorspr. in
’VVV-gids voor gemeente Huizen en omstreken', 1923).
Huizer kring berichten, jrg. 8, nr. 2, mei 1987. pp. 7-10, ill.

LAREN

BANKBOEKJE, Een; 85 jaar coöperatieve bank in Laren.
RABO-bank, Laren, 1987. 74pp., ill.

HARDER, J.
Historische en avifaunistische veranderingen in het Laarder
Waschmeer.
Het Vogeljaar, jrg. 35, nr. 5, okt. 1987. pp. 282-295, ill.

KEUNEN, G.H.
De molen te Laren.
Kwartaalbericht historische kring Laren, jrg. 6, nr. 20, mrt.
1987. pp. 9-26, ill.

TOL, T. van
Annotatie omtrent de ouderdom van de molen te Laren.
Kwartaalbericht historische kring Laren, jrg. 6, nr. 20, mrt.
1987. pp. 27-31, ill.

LOOSDRECHT

ATEMA, L.
Loosdrecht, herinneringen uit de school vanaf 1937.
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 65, nov. 1987.
pp. 101-124, ill.

BOGAERS. P.B.Ph.M. en DAAMS, J.
Om het behoud van het landschap een noodzakelijke
beheersvorm verboden verklaard?
Natura - maandblad van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging, jrg. 84. nr. 7, sept. 1987.
pp. 155-159, ill.

BRASZ, I., J. DAAMS, e.a.
De jeugdalijah van het Paviljoen Loosdrechtse Rade,
1939-1945.
Uitg. Verloren, Hilversum, 1987. 138 pp., ill.

BREUKINK-PEEZE. H.M.A.
Loosdrechts Porselein.

Jaarboekje 1986 Oudheidkundig Genootschap Niftarlake,
juli 1987. pp. 47-54, ill.

BRUNEKREEF, H.
Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (1).
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 61, febr. 1987.
pp. 11-24, ill.

BRUNEKREEF, H.
Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (2).
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 62, mei 1987.
pp. 44-56, ill.

BRUNEKREEF, H.
Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (3).
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 63, juli 1987.
pp. 66- 73.

BRUNEKREEF, H.
Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (4).
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 64, sept. 1987.
pp. 81-91, ill.

HIENSCH, B.
Een ’nieuwe’ Kaart van Mijnden ende 2 Loosdrechten.
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 61, febr. 1987.
pp. 5-10, ill.

KLOETEN, D.
Opheffing veenderijfondsen; de liquidatie van de
veenderijfondsen der voormalige veenderijen van
Loenderveen en Loosdrecht.
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 63, juli 1987.
pp. 57-63, ill.

LIGT, B. de
Loosdrechts Poëziealbum (V).
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 63, juli 1987.
pp. 74-80, ill.

LIGT, B. de
Loosdrechts Poëziealbum (VI).
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 64, sept. 1987.
pp. 92-96.

LOENEN, R.
Uit de rechterlijke archieven [Jan Jansz. Lemmer].
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 61, febr. 1987.
pp. 1-4, ill.

MANTEN, A.A.
Verzet tegen de Ambachtsvrouwe van Loosdrecht in 1749.
Historische kring Loosdrecht, jrg. 14, nr. 62, mei 1987.
pp. 38-43.

MUR, L R.
De Loosdrechtse plassen; ontstaan, bloei, verval en herstel
[verslag van een lezing].
Eigen Perk, jrg. 7, nr. 3, okt. 1987. pp. 83-86, ill.

STREEFKERK, M.
De eerste dagen van de oorlog 1940- 1945.
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Havenstraat en Gasthuisstraat te Hilversum.

i -

"

iM Ü ,

langs de Gasthuisstraat. Over de haven heen
raken we eerst de rand van de Nieuwe
Algemene Begraafplaats. Bij de bocht in de
Hyacintenlaan vinden wij het spoor terug.
Wij komen uit in een straat die aanvankelijk
precies in de juiste richting loopt. En de
naam is veelzeggend: Oude Loosdrechtse-
weg. Merkwaardig, wij blijven maar kort op
het goede spoor.
De kaart van Perk laat zien hoe deze
’Loosdrechtsche weg’ over een afstand van
meer dan een kilometer (na de aftakking)
vrijwel in rechte lijn over de Hilversumsche
Eng naar de heide toe gaat.
De huidige Oude Loosdrechtseweg evenwel
volgt dit hier geschetste tracé niet! Alleen
het eerste stuk (ca 150 m lang) wijst in de
goede richting. Daarna buigt de huidige
Oude Loosdrechtseweg steeds meer naar
rechts af, niet meer in de richting zuidwest,
maar naar het westen lopend.
Terug naar de oude kaart: waar de Eng
overgaat in ’woeste grond’ splitst onze
wandelweg zich. Wie links aanhoudt komt
door het ’Loosdrechtsche bosch’ en bereikt
dan de provinciegrens, neemt men het

rechter pad dan voert dit slechts langs het
bos. Zo ongeveer 650 m voor de grens
verenigt de laatstgenoemde weg zich met
een andere ’Loosdrechtsche weg’, die naar
ik vermoed Bussum met Loosdrecht
verbond. Deze route gaat namelijk langs de
westrand van de Hilversumsche Eng, geheel
buiten het dorp om, en zet zich voort over de
heide naar Loosdrecht. Op de huidige
stratenkaart is dit de route Bussummergrint-
weg, Schuttersweg, Hondenbrug, Loos
drechtseweg.

Hoe gaan de beide wegen, die na de splitsing
(zie boven) uitkomen op de Rading, nu
verder het Utrechtse in naar Loosdrecht,
dus naar de Oud- of Nieuw- Loosdrechtse
dijk? Op deze vraag geeft de kaart uit 1843
geen antwoord, want er staan geen wegen
rneer ingetekend. Er wordt wel een naam
vermeld: St. Anna Pad. Over de grens is dit
zelfs de enige naam op dit deel van de kaart.
Men mag aannemen dat beide wegen (door
of langs het Loosdrechtse bos) aansloten op
een weg naar Loosdrecht. Op de huidige
stratenkaart zien wij dat Nieuw- Loosdrecht
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St.- Annepad te Nieuw-Loosdrecht.

met nieuwe straten en huizen volgebouwd is
tussen de Rading en de Loosdrechtse dijk.
Er zijn daar wel enkele namen te vinden die
duidelijk uit oude tijd stammen: Molen
meent, Oude Molenmeent, Sint Annepad
en Nootweg. Het Sint Annepad loopt in
onze tijd niet meer door tot de Rading.
Vroeger zal dat wel het geval geweest zijn.
Wij kunnen de route uit Hilversum naar
Loosdrecht, zoals die te vinden is op de kaart
van 1843, intekenen op een moderne kaart.
Wij waren gebleven bij een punt in Hilver
sum, waar de huidige Oude Loosdrechtse-
weg de Gijsbrecht van Amstelstraat kruist.
Daarna komt de splitsing. Die kan men
schetsen in de omgeving van de Neuweg bij
de Van Limburg Stirumstraat. Wij trekken
nu beide lijnen door. Eerst kruisen zij beide
de Diependaalselaan. Van de rechtertak na
de splitsing is op een stratenkaart uit onze
tijd niets meer terug te vinden. De linkertak
kan men intekenen langs de Van Brakellaan
en vervolgens (aan de overkant van de
Kolhornseweg) langs een pad door het bos.
Dit pad komt uit op de toegangsweg naar het
ziekenhuis Zonnestraal. Het laatste stuk van

het tracé is verloren gegaan.
Beide wegen, de rechter- en de linkertak,
komen dus uit op de Rading. Op de oude
kaart bedraagt de afstand tussen die twee
punten ongeveer 300 m. Een van die punten
ligt, dunkt mij, vast: waar de Oude Molen
meent uitkomt op de Rading. Dan is ook het
andere punt te vinden en wel ter hoogte van
de Moerbeilaan. Deze laan loopt op de
huidige stratenkaart niet door tot de Rading,
maar dat is voor de reconstructie van het
oude tracé geen bezwaar.
De kaart van Perk verschaft ons geen
verdere gegevens, dus moeten wij onze
toevlucht nemen tot andere kaarten. Een
wandelkaart uit omstreeks 1900n geeft
uitkomst. Wie in het verleden van Hilversum
naar Loosdrecht ging kwam na het passeren
van de gemeentegrens (tevens provincie
grens) uit op de Molenmeent en hij zag dat
deze weg zo’n 200 m verderop een slag naar
rechts maakte en dadelijk daarna weer een
slag naar links. Zo was het patroon van de
Molenmeent eertijds. Toen in onze tijd de
Molenmeent rechtdoor getrokken werd om
aan te sluiten op de verlegde Loosdrechtse-
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Oude Molenmeent vanaf de Rading te Nieuw-Loosdrecht.

weg (een nieuw tracé van 1 km lengte vanaf
de Diependaalselaan) was het stuk Molen
meent met de twee hoeken alleen nog maar
van belang voor plaatselijk verkeer. Het
laatste stukje Molenmeent uit vroeger dagen
werd dus voortaan Oude Molenmeent
genoemd.
De kaart van Perk heeft -zo blijkt uit het
voorgaande- de vergelijking met een
topografische kaart glansrijk doorstaan. Ik
wil niet aanbevelen om de wandeling van
begin tot eind in werkelijkheid te gaan
maken, maar wel wil ik de lezer aanmoedi
gen om bepaalde punten eens op te zoeken
met de kaart van Gooiland uit 1843 in de
hand.

Verdere verkenning: de Rading langs
Nieuw-Loosdrecht

Zeker trekt het mij aan om het eind van de
Rading eens te gaan bekijken. Deze weg
maakt een grote boog om Nieuw-Loosdrecht
heen en verdwijnt in het niets in zuidweste
lijke richting. Men heeft aanvankelijk nog de

huizen en de industriewijk aan de rechter
hand en links het vliegveld Hilversum. Aan
het eind van de Rading komt een prachtig
eenzaam en waterrijk gebied, in deze
uithoek van de provincie Noord-Holland.
In de verte ligt een oude eendenkooi2), die
terecht opgenomen is in de fiets- en wandel
route naar de Egelshoek en het Tienhovensch
Kanaal in hoofdstuk 17 van ’Vogels tussen
Vecht en Eem’ 1987, een recente uitgave van
de Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken.
De kaart van Gooiland uit 1843 suggereert
prachtig de verlatenheid van dit gebied ten
noorden van het Tienhoofsch Kanaal'. Het
was en is nog (voorbij het vliegveld) een land
bijna zonder wegen. Op de kaart van Perk
staat een weg ingetekend van de Hoorne-
boeg af naar het westen. Een naam staat er
niet bij, wel zien wij dat hij loopt over heide
en woeste grond naar de Rading. Het is de
huidige Hoorneboegsdrift, een weg met
fietspad uitkomend op de Noodweg langs
het bos van Zonnestraal. De Noodweg is
ook op de oude kaart aanwezig, nu een
drukke verkeersader tussen Nieuw-Loos
drecht en de Utrechtseweg nabij Hollandse
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Rading. De oude kaart geeft deze Noodweg
een andere naam: Loosdrechtsche weg. Die
naam is duidelijk bedoeld voor reizigers die
uit de richting Utrecht Gooiland binnentrok
ken en die dan konden kiezen: rechtdoor
naar Hilversum of linksaf naar Loosdrecht.
De kaart van Perk vermeldt hier op de grens
van Utrecht en Holland het woord Rading
niet. Wel ziet men de aanduiding en de naam
van enkele huizen: ’Van ouds Suers huis in
Gooiland en Suers huis op de limiet’ en even
ten noorden daarvan ’Tolhuis’.
Ik geniet ook van de vermelding ’Egelshoek
of Rood pannen huis’ op de grens bij het
'Tienhoofsch Kanaal'. Echte klanken uit het
verleden vangt u op wanneer u de notities
leest op de kaart van Perk langs de scheiding
tussen Hilversum en Loosdrecht. Vergelijk
de stratenkaart: daar loopt nu de al zo vaak
genoemde Rading, die zich naar het noord
westen toe aandient als Raaweg. Die weg is
nu als het ware de achteruitgang van de
Hilversumse woonkern 'Kerkelanden’.
Daar waar nu de woonblokken hoog
oprijzen was in 1843 leegte en verlatenheid.
Voor dit gebied tussen ’s-Graveland en het
Loosdrechtse bos meldt de kaart van Perk
het volgende:
’Op eene kaart van 1597 bekend als Vullingen
Vul- o f onlanden
en uitgegraven veenen’.
Dat laatste te verstaan als ’tot op het zand
afgegraven hoogveen’.
Het overige gebied in deze omgeving van
oost naar west en tot de zuidgrens van het
Gooi, op de kaart van 1843 kaal en woest
land tussen de 'Straatweg op Utrecht’ en de
Rading langs Loosdrecht, slechts doorsne
den door het ’Tienhoofsch Kanaal’, staat op
die oude kaart als volgt benoemd:
'Van ouds het Tweede Blok
vroeger Vullinge van ’t Gooyer bosch’.
Het verdwenen oerbos, het Gooijerbosch,
komt dadelijk nog even aan de orde. Eerst
nog een paar woorden over de kaart van
Perk. Het gaat mij nu om de uiterste
zuidwesthoek, de grens met de Utrechtse
gemeenten Westbroek, Tienhoven en
Loosdrecht. Langs de grens met laatstge
noemde gemeente noteert de kaart:
’Boven Raadsche - Vulling of Kerke -

Landen'.
Het oude woord Rade of Rading is dus ook
hier bewaard. Zo hebben wij ook al de
Raaweg ontmoet.
Waar wij in de huidige tijd weer bos aantref
fen, namelijk Einde-Gooi, in het zuidelijk
grensgebied en veel weiland, moet in Perk’s
tijd deze streek een geheel andere en vooral
kale aanblik hebben gegeven. Een grimmig
en woest land.
Zo was het ook nog in de tijd van Craandijk
omstreeks de jaren tachtig van de vorige
eeuw. Deze schrijver van ’Wandelingen
door Nederland met pen en potlood'3*
plaatst het oerbos ten zuidoosten van
Hilversum. Hij is boos op de Gooiers, die
het bos ondanks verbodsbepalingen uitge
roeid hebben: Het uitgestrekte Gooijerbosch
is door hen vernield. Eenslag dit bosch,
driehonderd morgen groot, uit zware beuken
en eiken bestaande, ten zuidoosten van
Hilversum, waar nu niet anders dan kale
heide wordtgevonden. Reeds in het jaar 1085
wordt, naar men zegt, van dit boschgespro-
ken.
Maar ondanks alle overeenkomsten ( )  werd
zoo roekeloos gehouwendat in 1563 het bosch
gansch bedorven en verwaarloosd bleek te
zijn.
Overalafgehouwen tronken, ledige plekken,
afgeplagde gronden; overal wilde
opslag,maar nergens geregelde aanplant; en
bij den aanvang der 17de eeuw was hetgan-
sche bosch ten eenenmale uitgeroeid en
verdwenen. Het gemeenschappelijkbezit en
gebruik bleek ook hier geen duurzaam
voordeel.

Een wandeling naar Loosdrecht
omstreeks 1900

Voor mij ligt nu de derde druk van de 'Gids
voor 't Gooi en Baarn’ door J. W. Draaijer1*.
Het boekje bevat aardige -nu historische-
gegevens uit de periode van omstreeks 1880
tot 1900. Er staan ook enkele kaarten
verspreid in deze gids, maar die zijn minder
uitvoerig dan de kaart van Perk en wellicht
ook slordiger. Toch is de bron wel een
stafkaart geweest, zoals blijkt onder andere

29



2e druk 1896 Gids voor het Gooi en Baarn

vj O Vis

cHÏ*-(a/ L/cuxjx. t

'CTl Sf-

<~c? (J“ I j *■

ar m »  ̂ 3tc£t.§Hva«Au>?
-----G,ouJ uS*,Tw .<
------- <6-£'uw«ia2}itii«/, .
i _ 6*> 11 taX  Tc-lti
1/- J  I
2). IttA*/. I

V A t o i i .

8 -  C?«^r*vax^vl£-^V*^

^tr»v*tA/C<J*fcwx>.
lO.cXd'Vfc.tic&ao+vc t« JL

. v S t e d & i
i^.öie laJ2.
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uit de ingetekende boerenerven van de
woningen langs de Nieuw-Loosdrechtsedijk.
Wel interessant en bruikbaar voor histori
sche studie lijken mij de met de opeenvol
gende drukken meegroeiende stadsplatte
gronden, zoals die van Hilversum.
Het boekje richt zich vooral tot wandelaars.
Een groot aantal kleine wandelingen wordt
vermeld en enkele grotere worden zelfs
tamelijk uitvoerig beschreven. Natuur
schoon en vergezichten krijgen de volle
aandacht. Steeds krijgen we ook informatie
over de aanwezige hotels, de voornaamste
café’s en stalhouderijen.
Ik kies nu de wandeling van Hilversum naar
Loosdrecht. De schrijver laat ons niet de
zelfde weg heen en terug afleggen. Hij laat
ons de keus om na aankomst op de Loos-
drechtsedijk naar rechts of naar links te
gaan. In het eerste geval maakt men een
omweg over 's-Graveland, in het tweede
geval komt men via de Nootweg in Nieuw-
Loosdrecht naar de Noodweg4̂ die uitkomt
op de Utrechtseweg; daarlangs terug naar
Hilversum. Beide beschreven routes zijn
ongeveer even lang, om en nabij 13 km. De
schrijver waarschuwt dan ook: Alleen goede
wandelaars kunnen deze wandeling onderne
men. Als rijtoer is deze tocht buitengewoon
geschikt. Op de eerste overzichtskaart
(Hilversum en ’s-Graveland) in de ’Gids’
kan men de wandeling gemakkelijk volgen.
De tekst spreekt ook voor zich zelf, maar wel
zal ik enkele opmerkingen toevoegen om de
situatie van toen te vergelijken met die van
nu.
In den regel wordt Nieuw-Loosdrecht door
toeristen niet aangedaan; toch schenkt ook
een bezoek aan dit eenvoudige dorpje den
bezoeker eenige aangename oogenblikken.
We verlaten Hilversum langs den Vaartweg
en de HondenbrugS) en komen langs enkele
villa’s op de heide (een stratenplan van
Hilversum uit 1900 laat zien dat de bebou
wing reikte tot aan de Haven en de Konings-
straat; ten zuiden van die straat was nog een
kleine woonbuurt, omsloten door de
Violenstraat en het begin van de Neuweg).
Onze weg, zeer goed te onderscheiden van de
tallooze voetpaden, die voortdurend links en
rechts gaan, leidt door een aardig berkenlaan

tje. Die teere boompjes vertoonen hier de
bijzonderheid, dat zij allen iets naar het
oosten overhellen. De westenwind heeft hier
op de vlakte dan ook vrij spel (de wandelaar
uit het jaar 1900 heeft dus, wanneer wij hem
verplaatsen naar onze tijd, een groot stuk
van de Vaartweg gewandeld, is linksaf
geslagen de Loosdrechtseweg op -of liever
af naar de brug- heeft de Gijsbrecht van
Amstelstraat gekruist en is nu op weg naar
de kruising met de Diependaalselaan. Tot
hiertoe is het tracé van 1900 precies gelijk
aan dat van 1988).
Ter linker beginnen de heuvels, waartegen de
roggeakkers en boekweitvelden schilderach
tig opkruipen. Hilversum met zijn torens, 't
Hoogt van ’t Kruis en de Zwarte Berg
begrenzen den horizon. Wij kruisen een
breed wagenspoor, dat langs het Loosdrecht-
sche bosch naar Hilveroord (andere naam
voor de Hoorneboeg) gaat en volgen later
den zoom van een sparrenboschje (na de
kruising met de Diependaalselaan wijkt het
oude tracé af van het huidige. Een blik op de
kaarten is voldoende om dit te bewijzen. De
wandelaar is dus nu de Van Brakellaan door
en bevindt zich op een nu nog bestaand pad
in het Loosdrechtse bos).
Even vóór het punt waar de weg twee snel
achtereen volgende bochten maakt, over
schrijden we de grens van de provincie
Utrecht. Het landschap krijgt nu plotseling
een geheel ander uiterlijk. De zand- en
veengronden zijn, in tegenstelling met de
heidevelden, zeer vlak en geheel bebouwd
(dus akkerland).
Weldra bereiken we Nieuw-Loosdrecht. Van
verre gezien, gelijkt de ingang van dit
landelijk dorp een volmaakte poort van
boomen, waardoor het daarachter gelegen
huis zijn witten muur vertoont. Onmiddellijk
rechts treffen we het Koffiehuis aan en links
de prachtige buitenplaats van den Burgemees
ter, Eikenrode met een plantengroei van den
kleigrond en een Amerikaansch koepeltje.
De weg is hier een zeldzame eikenlaan.
De hoofdweg, die hier een halven cirkel
beschrijft, loopt noordwaarts naar Oud-
Loosdrecht en zuidwaarts naar Breukeler-
veen, beide zeer landelijke plaatsen, midden
in de veenderijen gelegen. Aan beide zijden
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van dien weg treffen we dan ook dra de
veenpiassen aan.
(De Loosdrechtse plassen waren toen nog
niet beroemd.)
We kunnen nu op 2 wijzen verder. Links den
Nieuw-Loosdrechtschen weg (= Nootweg en
Noodweg) volgen, langs den Zwarten Berg,
zoodat we tegenover den Zwaluwenberg
uitkomen op den straatweg Hilversum -
Utrecht en dan linksaf terug naar Hilversum.
O f wij gaan naar rechts, tot we aan de
's- Gravenlandsche vaart komen en volgen
deze. Dra zijn we in ’s-Graveland.
Men hoort het en ziet het ook op de kaart: de
wandelaar bevindt zich op een weg van
’s-Graveland naar Oud-Loosdrecht. Het is
de huidige ’s- Gravelandsevaartweg met het
uitzicht op de Kerkelanden, de bekende
nieuwe woonkern van Hilversum met de
hoogste gebouwen. De drukke verkeersader
van Hilversum naar de Vechtstreek, de
Vreelandseweg, bestond nog niet evenmin
het Hilversums kanaal. Geen brug, geen
kruising met een voorrangsweg. Misschien
was de zuidersluis bij ’s-Graveland nog wel
een karakteristiek deel van het Hollandse
polderland. De kaart vermeldt deze sluis, de

schrijver spreekt er niet over.
Nu kunnen we langs de Hilversumsche vaart
(nu: Gooise vaart langs de Beresteinseweg)
terug, o f doorgaan tot het midden van
's-Graveland en dan bij Stadwijk rechtsaf, de
Leeuwenlaan door en den ’s-Gravenland-
schen weg langs, naar Hilversum.
Tussen de eerste en de derde druk van de
Gids voor ’t Gooi en Baarn bestaan enige
opmerkelijke verschillen. De eerste uitgave
heeft een enigszins wijdlopige stijl. In de
latere uitgave is die nuchterder gemaakt.
Vooral door het schrappen van enkele
lyrische passages werd ruimte gewonnen
voor andere zaken.
Wij missen nu juist de negentiende-eeuwse
manier van zich uitdrukken. Een voorbeeld
uit de wandeling naar Loosdrecht. De
schrijver weidt uit over zijn gevoelens bij het
aanschouwen van een heideveld. Die
sensatie beleeft hij kort na het passeren van
de Hondebrug en enkele villa’s aan de
overkant: Zulk een onafzienbare heivlakte
maakt immer indruk op ons. Die dicht
begroeide grond, afgewisseld door witte
zandplekken, onafgebroken zich voor ons
uitstrekkende, tot waar het ruime hemelgewelf
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zich ombuigt en schijnbaar een steunpunt
zoekt, ligt immer even rustig, even sprakeloos
daar. Wij mogen die heide bevolken met de
beelden onzer fantasie, beelden, wier
origineel leefde twintig eeuwen terug, ze
zwijgen voor ons als ’t graf. Juist dit zwijgen,
waar zooveel geschiedde, geeft eene eigenaar
dige bekoorlijkheid.
Ons pad, een breede grintweg, zeer goed te
onderscheiden van de tallooze voetpaden,
leidt door een aardig berkenlaantje.
Wij kennen de verdere tekst. De tere
boompjes waren ook in de tijd van de eerste
druk al overhellend, ze bleven zichzelf gelijk
in de latere druk.

Het Gooische Gat

De Gids voor ’t Gooi en Baarn is rijk aan
illustraties. Een tweetal prijkt al op de
ereplaats naast de titelpagina. De bovenste
prent toont glinsterend water, een hoge
talud met schaapskudde, scheper en hond;
in de verte een rij bomen, enkele kleine
woningen, een bospartij en een grote
schuur. De titel luidt: Gooische gat bij (let
wel: bij) Hilversum.
Het hoofdmotief van deze prent is het water
in de diepte met de brug. De kaart van 1900
geeft de naam: Hondenbrug.51 De zelfde
kaart laat zien dat de haven als eindpunt van
de vaart uitgegraven is. Wij lezen de naam
Havenstraat en bij de weg langs de haven
staat gedrukt ’Gooische Gat'. Die straat
heet nu Taludweg.
Het heeft lang geduurd voordat de vaart uit
’s- Graveland doorgetrokken was tot het
hart van Hilversum. Op de kaart van Perk
uit 1843 zien wij dat men al een heel eind
door de hoge zandgronden gekomen was,
zelfs voorbij de Hondenbrug. Maar verdere
zandwinning hier werd steeds weer verboden
omdat uit strategische overwegingen
zandafgraving ten zuiden van de vesting
Naarden tot bij Bussum voorrang moest
hebben.
In deel IV van J. Craandijk ’Wandelingen
door Nederland met pen en potlood’ (1879)3)
kan men hierover lezen: Zoolang ‘t verboden
was, elders dan bij Naarden en Bussum

zanderijen aan te leggen, om daardoor de
hoogten in de nabijheid der vesting te doen
verdwijnen, bleef die vaart tot op een halfuur
afstand van Hilversum, tot groote ergernis en
niet gering ongerief der dorpelingen. Thans
vinden wij haar tamelijk digt aan Hilversum
genaderd, en aan haar oevers zien wij de
stoomspinnerij en weverij en de fraaije,
veelbezochte zanderij: het Gooische Gat.
Oude namen uit de toch wel rijke historie
van Hilversum raken in vergetelheid.
Nieuwe bewoners vinden de naam Honden
brug niet op hun stratenkaart. Om het
verleden te ruiken moet men eens langs het
gebouw De Vaart aan de Vaartweg afdalen
naar de Oude Loswal die bij de Hondenbrug
uitkomt.
Ik heb nog nooit iemand horen praten over
een 'Goois Gat’ in de topografie van
Hilversum. Er moet een behoorlijke
hoeveelheid zand zijn weggegraven, speciaal
voor het laatste traject, na de Hondenbrug.
Dit stuk staat op de kaart van Perk met
stippellijnen getekend als een nog uit te
voeren werk. Het gehele terrein daar heet
op die oude kaart Loosdrechtsche hoogt,
getekend als Eng zonder geboomte en alleen
door de Molendrift (nu Vaartweg) geschei
den van de Boomberg, die op de kaart een
paar brede singels bos rijk is.

NOTEN

1) De eerste kaart in de ’Gids voor ’t Gooi en
Baarn’, le druk uit 1889. Door mij werd steeds de
3e druk van deze gids gebruikt: bewerkt door
J.W. Draaijer, circa 1905.

2) Eendenkooi op ruim 1 km afstand ten oosten van
de Breukeleveense plas, gelegen tussen het
Tienhovens kanaal en de Weersloot.

3) J. Craandijk en P.A. Schipperus, Wandelingen
door Nederland met pen en potlood; deel IV,
1879.

4) Voor het juiste begrip van het werkwoord ’noten’
in Nootweg (zo is dus de correcte spelling) en
’vullen’ van tot op het dorre zand afgegraven
hoogveengronden zie J. Daams, ’De Kerkelan-
den, de Loosdrechtse boeren en d_ Jtichtse
modderplakkaten’ in TVE- VVG jrg. 3 nr. 1
(1985).

5) Zie M.W. Jolles, ’Het Hilversums Kanaal’ over
de Hondenbrug: de bouw gefinancierd uit de
opbrengst van de hondenbelasting: TVE-VVG
jrg. 5 nr. 1 (1987) p.24.
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Muiderberg
Joodse begraafplaats, Hofrust, Overbosch, Heinze, Brink, Florisberg

KI. Sierksma

De grote Joodse begraafplaats op de
Muiderberg1*, in gebruik sedert P.C. Hooft
toestemming gaf (omstreeks 1639) aan de
Hoogduytsche Joden woonende te Amster
dam ende hare nacomelingen om een stuk
grond, gekocht door Gerrit Jzn de Wilde,
poorter der stadt Muyden, te gebruyken tot
begrafenis hunner dooden vormt een
Muiderberger ’monument’ van de eerste
orde met meer dan 5000 oude en nieuwe
grafzerken. Speciaal als beschermd monu
ment geregistreerd is een aantal (gerestau
reerde) graftekens van sefardische (Portu
gese) joden, op het hoogstgelegen deel van
de dodenhof. Het merendeel van de
bijgezetten betreft echter de zogenaamde
Hoogduitse joden, terwijl een afzonderlijk
gedeelte bestemd was voor de bijzetting van
Poolse joden.
Een bezoek aan Muiderberg behoorde
vroeger tot de vaste Amsterdams-joodse
tradities.
Eén dag in het jaar trokken de bewoners van
het Amsterdamse Ghetto met man en kind
’naar buiten’. Dat was het geval op ’Zondag-
na-Sjabbes-Nachme’, de zondag volgende op
9 Ab-’Tische bow’. 'Ga je mee naar buiten’
was trouwens de informatie of de ander ook
met een lewaje meeging naar Muiderberg.
Welnu, op de genoemde bewuste dag ging
men ’naar buiten’, ... naar het Muiderberg-
strand2\
De begraafplaats zelf betrad men bij zo’n
dagje-uit echter niet; begraafplaatsbezoek is
pas na de 2e wereldoorlog opgekomen. En
daarbij zal men altijd de richting-aanwijzing
aan de hoofdpoort opvolgen, die de koha-
niem (dat is: de cohens, de priesterafstam-
melingen) langs onbezoedelde paden leidt,
op de hoofdlaan zelfs niet overwelfd door
het bladerdak van de bomen, waarvan de
takken wèl over de onreine grafgrond
reiken, maar keurig opgeschoren en
gesnoeid zijn boven de weg. Aan de poort

heeft nog tot het begin van deze eeuw een
koperen offerbusje gehangen van de Gewre
Kadischa Gemilash Gasadim31, dat vanuit
Weesp vooraan werd meegedragen bij de
uitvaart van een lid van de aldaar bestaande
gemeenschap4'. Een groot gedeelte van de
begraafplaats, en wel aan de noordkant, is in
1858 aangelegd na amovering van gebouwen
en park van een buitengoed genaamd
Hof-Rust. Het uitgebreide, alleen nog maar
op oude kadasterkaarten in omtrekken
herkenbare complex werd ’op afbraak'
verworven van de familie Koch, die meteen
ook het Overbosch van de hand deed voor
verdere begraafplaatsuitbreiding5'.

Het Overbosch van Hof-Rust biedt weinig
bijzonders meer; het geheel is vooral door de
behoefte aan brandhout tijdens de Tweede
Wereldoorlog, gevolgd door een niet als
reconstructie van het park bedoelde heraan-
plant door Staatsbosbeheer, en de daarop
weer gevolgde kaalslag voor sportterreinen
in het hart van het complex, een vrij
waardeloze ’verzameling bomen’ geworden.
Historisch kan men wel de ’bunkers’
noemen, verborgen in het groen. In de
periode 1918-1940 zijn op Nederlands gezag
rond de voormalige Stelling van Amsterdam
grote aantallen kazematten en man
schappenonderkomens van beton gebouwd,
zó solide dat men ze -  hoewel zonder enig
nut-slechts in meest noodzakelijke gevallen
moeizaam kon verwijderen. Rondom, en
ook in het dorp Muiderberg, kan men zoveel
van dergelijke ’bunkers’ nog aantreffen dat
de spotnaam voor het dorp, namelijk
'Bunkerberg', wel duidelijk zal zijn.
Op de Koggen en het Kieftsland achter het
bos staat het bejaardencentrum met de
historisch karakteristieke naam Florisberg.
Tegen de ingangspartij is een overoude
gevelsteen aangebracht (Florusbergh - sic!),
die na vele omzwervingen gelukkig op het
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dorp behouden bleef en een goede bestem
ming kreeg6’.
Door volutenvormige versiering omgeven
zijn de naamletters van een type dat men
’gotisch’ kan noemen. Het is niet waarschijn
lijk dat de steen zelf middeleeuws zou zijn,
maar men mag aannemen dat er voor de
steenhouwer wèl een zodanig voorbeeld
(van hout? of een vergane steen?) is geweest.
Toen het Overbosch (Kocherbos) nog zijn
oorspronkelijk karakter bezat, met aan de
ingang een kiosk, een Ronde vijver, een
Lange vijver, achterin een Hondenveltje
(waarop in het laatste kwart van de vorige
eeuw een theekoepeltje stond), was het
open en vrij toegankelijk7’. Maar vanaf 1900
mocht men slechts binnengaan op vertoon
van een (gratis) toegangskaart, die verkrijg
baar was in Het Rechthuis. Daar echter
velen, vooral jongens, misbruik maakten van
de welwillendheid van de hotelhouder, de
heer Ter Beek, en de boel vernielden, is deze
genoodzaakt andere maatregelen te nemen&\
Hij kon dit doen, omdat hij het bos pachtte
van de Joodse gemeente. Feitelijk is het
Kocherbos voor wandelaars nu verboden
terrein, maar door de aangelegde sport
velden is controle daarop onmogelijk
geworden, zodat ook haardhoutliefhebbers
er nogal eens wat van hun gading vinden (of
klaarmaken ...).
Het Rechthuis draagt zijn naam sedert in
1792 Samuel Saportas De Geweesene
Herberg Het Regthuys, gelegen in de
noordwesthoek van de Meent (Brink) bij de
hoeve Berghuizen, had gekocht voor
bewoning en hij -  als voornaamste lid van
het dorpsbestuur -  zelf mee de beslissing kon
nemen dat dit bestuur voortaan wel kon
bijeenkomen in het voorhuis van een aan de
zuidoostkant staande voorname -  door de
Drost van Muiden mede als verblijf ter
beschikking gehouden -  hoeve. In dat
voorhuis werd herberg gehouden en brande
wijn en gedestilleerde wateren in ’t klein
verkocht, met toestemming om ook uyt te
schenken door een familie Van Koot (ook
Coot, en Van Kooten genoemd). In 1862
kocht de familie Ter Beek de herberg; tot op
heden bleef Het Rechthuis in deze familie6’.
Het karakter van Rechthuis is nog herken

baar aan een merkwaardig en nog onvol
doende bestudeerd (kennelijk) begin 17de
eeuws schilderij met rechtshistorische
voorstellingen.
Het pand zelf is aan de buitenkant weliswaar
opmerkelijk, maar in zekere zin ook
verminkt: onder de pleisterlaag, die de
muren bedekt, zijn muren van gespekte
steenlagen aanwezig met raam- en deuraan-
zetten, die het voorhuiskarakter van de
vroegere boerderij laten reconstrueren.
Onder de ’opkamer’ is een grote kelder met
een in het einde van de 16e eeuw te dateren
gewelf.
De meent van het dorp bij de Muider berg,
sedert de jaren 20 abusievelijk Brink
genoemd10’, is als plantsoen aangelegd in
opdracht van de aanwonenden in heren
huizen in 1702 - 1704. Uit een acte van 1703
blijkt de gang van zaken duidelijk, hoe om te
beginnen Daniël Nijs en Frans van Marcelis
met zeekere grote kosten tot merkelyke
verbetering van deeze dorpe op de Gemeente
hebben gepland een party Boomen. Pieter
Heyndriks, Simon Geurts, Frans van
Marcelis en Jacob Christiaens -  toen het
dorpsbestuur uitmakende -  belooven om de
voors. Heeren nog meerder aan te moedigen
tot verfraaying van dit dorpn\

Het meentplantsoen heeft overigens terecht
steeds de volle aandacht gekregen en
behouden van de kleine overheid. Het was al
op 2 juni 1753 dat Schout en Schepenen
bomen en struiken gingen beschermen en
van dien eynde gewillekeurt (hebben), gelyk
hun Ed. Agtb: willekeuren bij dezen dat van
nu voortaan niemant wie het ook konde
mogen wezen zig zal hebben te onderwinden
ofte verstouten, eenige boomen staande op de
Meent om te rooyen, off takken van dezelve
aff te hakken, veel min dezelve te schendenl2).
Ja zelfs namen de Drost van Muiden en die
van den geregte van Muijderbergh op 19
november 1759 het initiatief tot verzet tegen
de Heeren gecommitteerde Raaden van de
Staaten van Holland en West-Vrieslandt in
Hage (sic!). Een deurwaarder was enige
lindebomen van de Brink komen nummeren
teneinde ze te verkopen, maar -  zo schreef
men -  door het uyt rooyen van dezelve
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boomen sal de gemeente o f het pleyn ten
eenemaal van al haar Cieraad beroofd
werden. Dit zou niet alleen ten nadele van de
eigenaren-aanwonenden en de burgerij van
het dorp zijn, maar teffens een merkelyk
nadeel veroorsaaken aan de ingeseetenen
doordien dit plantsoen des somers een groot
aantal van vreemdelingen trekt die consump
tie makenxi).
Zo is het mooie hart van het dorp reeds
vroeg door ’Groenen avant la lettre' in
bescherming genomen.
Van de oorspronkelijke aanleg van het
plantsoen is zo goed als niets meer over.
Vervangend groen en bomen zijn nooit meer
naar het ontwerp in een tweetal stervormen
herplant. Het toegenomen verkeer vergde
bovendien de aanleg van een alles door
snijdende rijweg. Aanwonende huizen
bezitters hebben hun plichten tot onderhoud
van tot hun eigendom behorende bomen
verwaarloosd. Maar toch gaat er van de
bomenmassa een zekere sfeer uit, die ’de
brink' tot een centrum van het dorp maakt.
Het ’Bergje’ ten noorden van en mede
gevormd uit een ’vijver’ werd na de afbraak
van een slechts kort tegen baldadigheid
bestand gebleken muziekkoepel14* in 1904
vergroot en met een bescheiden lichtvoor
ziening verrijkt, opdat daar de openlucht
concerten zouden gehouden worden van het
’fanfarekorps G.A. Heinze’. Een in de
Berger wapenkleuren geel en blauw beschil
derd houten hek omringde bergje en vijver,
waarin zelfs goudvissen zwommen en een
roeibootje lag afgemeerd15*.

Op het Bergje werd 19 oktober 1904 een
monumentje geplaatst, ontworpen door de
bekende Amsterdammer steenhouwers Van
Tetterode, ter ere van de stootgever tot het
oprichten van de Koninklijke Nederlandsche
Toonkunstenaars Vereeniging, de toon
dichter en musicus Gustav Ferdinand
Gotthold Heinze (1821 - 1904)"”.
Heinze woonde van het najaar 1882 in een
volgens zijn opdracht gebouwd huis aan de
meent (thans Brink 23), samen met zijn
partner Henriëtte Brüning-Peuckert (zich
noemende Heinze-Brüning en als dichteres
ook Henriëtte Berg-Peuckert ...) en haar

dochter Louise Caroline Henriëtte Brüning
(die 3 april 1879 te Amsterdam huwde met
de reder Carl Jacob Westerman, en zich
sedertdien Louise Westerman-Heinze
noemde). In de gevel van de woning prijkt
een gedenksteen ter herinnering aan de toen
ook gevierde dichteres Henriëtte Heinze.
Hoewel van rooms-katholieke oorsprong
zijnde, veel opdrachten uitvoerende voor
dié kerkelijke, maar ook voor vrijmetselaars-
kringen werd Heinze met partner en dochter
begraven in een eersteklas zandgraf op de
exclusieve Luthersche Familiebegraafplaats
aan de Bad(huis)laan. ’Toonkunst’ eerde
ook hier de musicus en de dichteres met een
sierlijk uitgevoerde grafsteen17’.

Op het Brink-bergje, vóór Heinze’s gedenk
steen, werd bij de geboorte van prins
Willem-Alexander een nu inmiddels fraai
uitgegroeide beuk geplant door burge
meester W. Jongeneel, aangeboden door de
gezamenlijke randbewoners van het Brink-
plantsoen. Herkenbaar is de mooie boom
(nog?) niet; elke aanduiding erbij ontbreekt.
Dat is niet het geval met de Wilhelmina-
boom, die -  na veel interne ruzies binnen
een lokaal comité en het gemeentebestuur -
in november 1898 zonder enige plechtigheid
is geplant, doch rondom verzorgd met een
fraai gesmeed hekwerkje, aan de zuidkant
van de vijver. Een eerder aan het gemeente
bestuur aangeboden ’Oranjeboom’ werd
gedegradeerd tot ’gewone boom’, omdat
deze privé was bekostigd door de wed. C. ter
Beek!1K’
Voor wat betreft ’historische bomen’ valt er
op Muiderberg méér op te merken. Toen het
comité Oud Muiderberg zich in 1984
opmaakte om het volgende jaar het 2e
lustrum te vieren is laat in het jaar op een
goede plek in de Dorpsstraat een linde
geplant en aangeboden aan het gemeente
bestuur. De Dorpslinde is omgeven door
een stevige zitbank en kan aldus dienen als
een soort van Leugenbank.
Prompt vatte het lokale comité tot viering
van Nationale Feesten nu deze idee op: op
Koninginnedag 1985 kwam aan de Googweg
-  daar waar vroeger het tramstation stond -
een Beatrixboom te staan; het hekwerkje
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eromheen, gevormd naar model van dat bij
de Wilhelminaboom, werd op de Gemeente-
werf gemaakt.

De bekendste boom van het dorp evenwel is
de zogenaamde Florisboom, een circa 150
jaren oude kastanje in de noordwesthoek
van het Brinkplantsoen. aan de ingang van
het Bos Rustrijk (’Echobos’). Met grillig
uitgegroeide takken -  die al eens door een
boomchirurgisch bedrijf werden behandeld
-  en des zomers nog slechts heel weinig bloei
wijst alles erop dat aan deze boom geen lang
leven meer zal zijn beschoren. De boom
kreeg spontaan zijn naam toebedeeld tijdens
een vergadering van de gemeenteraad, toen
over behouden of nieuwe aanplant werd
gediscussieerd en er vlak bij. op de hoek van
het Kerkpad door het comité Oud Muider-
berg een enorme kei met omgeving was
aangeboden aan de gemeente, bij wijze van
herdenkingsmonument aan de aanslag in
1296 op Graaf Floris V.
De lokatie van dit gedenkteken was voor de
hand liggend, toen met niet alleen oude
prentbriefkaarten kon worden aangetoond
dat hier al zeker sedert het laatste kwart van
de vorige eeuw een stapeling van zwerfkeien
lag, maar bovendien uit oude topografische
prenten kon worden aannemelijk gemaakt
dat hier al enige eeuwen lang een eenzame
forse boom was te documenteren, met aan
de voet ervan of er vlak bij enkele zwerf
keien191.
Het is voldoende bekend dat het reeds van
oude tijden af te onzent gebruikelijk was, op
een memorabele plek een grote kei te leggen
en er een boom bij te planten. Juist omdat in
de bodem van Muiderberg nergens zwerf
keien zijn aangetroffen (wat er te vinden is
zijn keien, afkomstig van de voormalige
Zuiderzeedijken!) is het opstellen van een
grote zwerfkei ’bijzonder’201. Omdat verder
bekend was dat ter plekke van de r.-k.
Boskapel waarschijnlijk de eerste (door
Liudger opgerichte?) parochiekerk stond,
op het altaar waarvan graaf Floris V de
laatste adem uitblies, was deze plek duidelijk
voorbestemd om de herinnering aan het
tragisch gebeuren vast te houden. Natuurlijk
hebben kei(en) en boom (aanvankelijk wel

vanzelfsprekend een inheemse Linde en niet
een Kastanje) niet altijd dezelfde plek
ingenomen; er bestaan ook afbeeldingen
waarbij ze in de buurt van de Kerk-aan-Zee
zijn te vinden.

NOTEN

1) Zie mijn opstel ’Het verblijf der levenden op de
Muider Berg' in TVE/VVG IV (1986), p. 226
e.v.
In het fotobijschrift bij een van de grenspalen
noemde ik het ingehakte romeinse cijfer V.
'Begrafenisrebbe’ M. Wetberg attendeerde mij
erop dat dit de afbeelding van een harp is:
binnen het Davidsschild vormt het aldus het
zegelbeeld van de Amsterdamse joodse
gemeente.

2) I. van Esso Bzn, Herinneringen aan oud-joods
Amsterdam. In: Hakehilla XXX (1984,
september); bijlage pp. 15/16. Lewaje =
Leuoioh = begeleiding, dus begrafenis.

3) ’De heilige vereniging die de barmhartigheid
beoefent.'

4) Het offerbusje kwam op een of andere manier
terecht in de collecties van het historisch
museum in 's-Hertogenbosch.

5) Het parkachtige Overbosch wordt tegenwoordig
dan ook Kocherbos genoemd, hoewel de
oorspronkelijke vernoeming sloeg op landerijen.
genaamd De Koggen, en gelegen achter dit
Overbosch. Een merkwaardige naamontwikke-
ling, ter ere van een familie, die nog meer
Muiderberger buitens liet amoveren ...

6) Toen het stichtingsbestuur een wedstrijd
uitgeschreven had voor het doen van suggesties
voor een naam van het complex en mijn voorstel
werd gevolgd heb ik de steen geschonken. Hij
was mij bezorgd door een van de gezinnen, die
als laatsten een karakteristiek woningencomplex
aan de Dorpsstraat moest verlaten, toen dat ten
dele werd afgebroken en verminkt ten behoeve
van nieuwbouw voor RABO-bank en levens
middelenzaak. Een van de autochtone timmer
lieden wist mij te vertellen dat weliswaar de
gevelsteen een tijdlang aldus tegen de gevel van
dit woningencomplex was bevestigd geweest,
maar dat hij afkomstig was ’van het huis van de
boswachter van het Echobos' (dat is: de huidige
r.-k. Boskapel).

7) Vgl. ook de algemene en hier verder niet te
verwijzen algemene situatiebeschrijving in:
A. Vreeken. Geïllustreerde gids voor Muider
berg en het Muiderslot (...). Allert de Lange’s
Reisgidsen (Amsterdam 1906).

8) Gooi-en Eemlander 1900. 5 mei.
9) Een Meeuwis Ter Beek vestigde zich 21 april

1769 op het dorp met toestemming van Schout
en Schepenen en mocht er een bakkerij
beginnen, toen hij op 21 maart 1780 van Jan
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Markon Paulusz uit Leiden de begin 17e eeuwse
hoeve Krakestein overnam. Krakestein ging
vervolgens over op de familie Van (he)t
Klooster.

10) Dat zo’n foutieve naamgeving tot merkwaardige
situaties kan leiden illustreert de omstandigheid,
dat (niet alleen in toeristische lectuur!) de
Muiderberger Brink als ... de best bewaarde
Brink van Nederland wordt betiteld. Het is in
Nederland het enige brink-es-dorp dat tevens
zeebadplaats is, aldus A. Steegh, Kleine
monumenten-atlas van Nederland (ISBN
90.6011.013.7; Zutphen 1976). pp. 71/72 en
plattegrond nr 340 (ontleend aan de gemeenten
atlas van J. Kuyper).

11) Het stuk bleef in afschrift bewaard toen De
Municipaliteit van Muiderberg op 15 February
1800 het 6de Jaar der Bat. Vryhd zich moest
wenden tot Den Agent van Inwendige Politie en
toezigtop den Staat van Dy ken, wegen en wateren
om de eigendomsrechten op plantsoen en
bomen voor de aanwonenden te bepleiten.
Uitvoeriger over de ’Brink’ schreef ik in De
Gooi- en Eemlander 1968, 23 maart; en in TV
XII (1982) p. 20e.v. (’De Meent van Muiderberg
in de eerste decenniën van de 18de eeuw’).

12) Resolutieboek Muiderberg (GAM).
13) Afschrift van de brief in het Resolutieboek

Muiderberg (GAM).
14) Voorjaar 1986 ondernam de eigenaar van Het

Rechthuis samen met enkele andere midden
standers pogingen om opnieuw een muziek’tent’
te laten bouwen.

15) De oorsprong van de vijver was een spontane
wel, die vrijwel droog is gevallen na de afsluiting
en waterpeil verlaging van de Zuiderzee. Ook in
de zuidoosthoek lag een dergelijke wel-vijver,
waarvan de verdieping nog lang zichtbaar was.

16) Vanaf zijn vestiging in ons land (1850 Amster
dam) noemde hij zich bij voorkeur Gustav
Adolph Heinze, als hoedanig hij in de muziek-
encyclopedia terecht kwam, waarin de meeste
gegevens fout zijn vermeld. Het in Heinze’s tijd
niet gepast ongehuwd samenwonen met een
niet-gescheiden kunstenares en haar dochter
heeft hem waarschijnlijk geen goed gedaan.
Overigens bewoonde ’vader’ Heinze het begane
gronddeel van zijn woningen en moesten partner
en dochter met een zolderruimte tevreden zijn
(aldus op Muiderberg, in de jaren zestig, de
dochter van Heinze’s dienstbode...).

17) 75 Jaar na Heinze’s overlijden organiseerde het
comité Oud Muiderberg een (helaas weinig
respons tebeurt gevallen) reeks concerten en een
tentoonstelling, aan hem gewijd, met mede
werking van verscheidene grote musea en
bruiklenen van Prinses Juliana. Van mijn hand
verscheen bij die gelegenheid een ’Proeve van
een levensbeschrijving’: Gustav Adolph Heinze
1821-1904. Publicatie nr. 15 van comité Oud
Muiderberg (Muiderberg 1979).
Door Oud-Muiderberg aangespoord volgde
echter vijfjaar later in Schagen een hernieuwde
opvoering van Heinze’s grote opera Der

Feenschleier, door het Noordhollands Philhar-
monisch Orkest met het Oratoriumkoor
Schagen. De perskritieken spraken van een
overweldigend succes, een Italiaans sfeertje, een
geïnspireerd optreden.

18) Vgl. Muider Post 1983, 3 nov.
19) Als vroegste zie: olieverfschilderij op paneel van

Jan van Goyen, gedateerd 1640 ’Zeegezicht met
de kerkruïne van Muiderberg’ (abusievelijk in
de literatuur geheten 'Riviergezicht voor
Dordrecht’); particuliere collectie (Den Haag).
Bovendien: gewassen inkttekening van
A. Rademaker, eveneens uit 1640 ’te Muider
berg’; 4 gravures bij RAHaarlem, originele
tekening in mijn collectie.

20) Comité Oud Muiderberg voerde de kei aan uit
Zuid-Limburg. In een opmerkelijk misverstand
moest in 1985 hiervan een foto op een reizende
expositie van de Culturele Raad illustreren dat
er zwerfkeien in Het Gooi voorkomen ...
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Literatuur

Boekbespreking

Goilanda pittoresca

door J.H. Biegel.
Schilderachtig Gooiland. Vertaling uit het
Italiaans doorT.W . Nieboer. Gooibergpers
Bussum, 1987. 64 bladzijden met illustraties. Prijs
ƒ 19,90.

Auteur Biegel was met onder meer P.J. Loman
één der pioniers van de villawijk Het Spiegel aan
de westzijde van de in 1874 in gebruik genomen
spoorlijn. Zij richtten in 1876 de Bouwmaatschap
pij Nieuw Bussum op, die gronden kocht en
verkocht en werkten aan villabouw. Deze
bouwmaatschappij moest zelf voor aanleg van
wegen zorgen, want het bestuur van het toen nog
zo kleine dorp Bussum toonde zich niet actief.
Pionier Biegel stamde uit Limburg aan de Lahn
(geboren in 1837). Hij vestigde zich in 1871 in
Amsterdam en kwam vandaar naar Bussum.
Joseph Herman Biegel is de man naar wie de
’Kom’, de vijver in Het Spiegel is genoemd. Op
gevorderde leeftijd kreeg hij belangstelling voor
het Italiaans. Daarom schreef hij in 1905 een
opstel in die taal. In januari 1906 kwam dit in druk
uit bij Kiene te Hilversum. Dat het nu in vertaling
verscheen danken wij aan de zorg van Marcus van
der Heide. (Voor zover nodig herinner ik er de
lezer aan dat hij de man is die een belangrijke
studie over schrijvers in Bussum uitbracht.)
Biegel vertelde gezellig, eerst over de bezige
zakenman in de stad, om daarna op reis te gaan en
over het Hollandse landschap te praten. Via de
Naardermeer bereikt hij Bussum en vertelt iets
over het dorp. Zeer beknopt vermeldt hij daarna
enkele bijzonderheden over andere Gooise
dorpen en over Naarden.
Wat Biegel aanroert is niet zo heel veel. Men
bedenke wel dat hij slechts schreef om zich te
oefenen in het Italiaans. Het is overigens wel leuk
om te vernemen wat een man als hij op zijn oude
dag het vermelden waard vond. Het is ook
interessant te zien, wat hij aan foto’s het opnemen
waard keurde. Dat zijn de afbeeldingen die in de
nieuwe uitgave onderschriften in het Italiaans
behouden hebben.
Wie wat vollediger wil worden ingelicht over het
pionierswerk van Biegel en anderen leze het

’Nawoord’ dat Marcus van der Heide schreef. In
vijftien bladzijden zijn hier vele bijzonderheden
uit het vierde kwart van de 19e eeuw bijeenge
bracht. Marcus noemt Biegel hier 'Bussums
dorpsvader’. Aansluitend lezen we ’Herinnerin
gen aan mijn grootvader’, geschreven door Anne
Biegel. Het boekje is een voortreffelijk verzorgde
uitgave, rijk geïllustreerd. Wie iets over Het
Spiegel wil weten zal het met plezier ter hand
nemen. Overigens zal hij er ook een afbeelding
van het in 1885 gebouwde en helaas afgebroken
'Palazzo municipale’ van Bussum in vinden.

A.C.J. de Vrankrijker

Fabritiusschool - 60 jaar onder een rieten kap

door Paul Back en Jaap Versteeg.
Met een voorwoord van R.J.W. Dijkgraaf,
56 bladzijden, 77 foto’s, 1 grafiek (1987).
Uitgave van de Stichting ’Vrienden van de
Fabritiusschool’, Hilversum. Prijs ƒ 12,50.

De opening van het nieuwe gebouw op 11
november 1987 viel samen met het zestigjarig
bestaan van de Fabritiusschool te Hilversum.
Deze schepping van architect W.M. Dudok, op
23 april 1985 door een felle brand geteisterd, werd
onlangs weer geheel in de oude stijl opgebouwd.
Twee van de huidige leerkrachten hebben het
zestigjarige bestaan dan ook niet zonder reden
aangegrepen om een boekje samen te stellen met
levendige herinneringen van oud-leerlingen en
leerkrachten gedurende die zestig jaren.
Omdat deze school op de grenslijn lag van een
rijke buurt en een arbeidersbuurt nam de school
een unieke positie in binnen het openbaar
onderwijs van Flilversum. De school had een
goede reputatie, was zeer geliefd bij de leerlingen
en nam voor de bewoners een dominerende
positie in de schilderswijk van Hilversum in, die
hogelijk werd en wordt gewaardeerd. Het hoofd
van de toenmalige plantsoenendienst, de heer
Meier (of was het Meyer?), die daar in de buurt
woonde, heeft daar ongetwijfeld het zijne toe
bijgedragen.
Het boekje geeft een aardige kijk op de geschiede
nis van deze school. De tekst hebben de samen
stellers in vier perioden opgedeeld.
Omdat de oplage van dit boekje maar 1200
exemplaren is, zal het bovendien van bijzondere
waarde worden voor bibliofielen.

Jaap Taapken
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Uit de tijdschriften

Natuur en Milieu, januari 1988, jrg. 12, no. 1

Over de handhaving van het milieurecht en de rol
van milieuorganisaties daarbij schrijft Dick van
der Meyden. Landelijke, regionale en plaatselijke
milieugroepen hebben in de afgelopen vijftien
jaar veel aandacht besteed aan vergunningen die
bedrijven voor milieuschadelijke activiteiten
nodig hebben.
Particuliere organisaties kunnen daarbij een
legitieme rol spelen, al kan dit op verzet van de
overheid stuiten. Wanneer deze overheid echter
overtredingen gedoogt ontstaat ruimte voor
particuliere organisaties om het recht proberen af
te dwingen (zie arrest Hof Amsterdam 16 oktober
1986, N.J. 1987, 365). Consequent aandacht voor
de handhaving van het milieurecht vanuit de
milieubeweging zal de overheid uiteindelijk
nopen tot een stringent handhavingsbeleid,
concludeert de schrijver. Laat dit tot alle
milieuorganisaties gezegd zijn!

Het Vogeljaar, oktober 1987, jrg. 35, no. 5

Een extra dik nummer (76 blz.) geheel gewijd aan
het Gooi en de wijzigingen in vogelrijkdom in
onze streek. Velen zal het interesseren te lezen
hoe het met het Korhoen staat (landelijk gezien):
Alleen de Korhoenders van de Sallandse Heuvel
rug lijken een redelijk goed perspectief te hebben.
Het nummer is met veel zorg samengesteld ter
gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, een
enthousiaste werkgroep, die nog altijd het
Korhoen als embleem voert. Het is rijk geïllu
streerd. Een groot aantal interessante en
prachtige foto’s is afkomstig van Jaap Taapken.
Wanneer ik hier aandacht vraag voor de korhoen-
foto’s van Dominique Arnhem om niet te
vervallen tot droge opsomming, doe ik andere
vogelfotografen tekort.
In negen hoofdstukken behandelen diverse
auteurs de volgende onderwerpen: Jaap Taapken
’Veranderingen in het Gooi en omstreken
gedurende de laatste honderd jaar’; Bram
Mabelis ’Evaluatie van Gooise broedvogelinven-
tarisaties’; Dick A. Jonkers ’Vogels van Gooise
heidevelden’; Wim Duurland ’De vogelbevolking
op de ’s-Gravelandse buitenplaatsen’; Rombout
de Wijs ’Broedvogels in het Naardermeer’; Jelle
Harder ’Historische en avifaunische veranderin
gen in het Laarder Waschmeer’; Dick A. Jonkers
’De verloren waarden van het Hilversumsche
Waschmeer’; Hugh P. Gallacher ’Kansen voor

het Korhoen’; H. Nijland en F.J. Niewold
'Korhoenderinventarisatie in 1985’.
Een paar kritische aantekeningen: op blz. 305 zijn
in beide kolommen delen van de tekst verwisseld;
met enig geduld en puzzelen kan men de draad
van het verhaal wel vinden. Op blz. 239 wordt op
ongelukkige wijze gesuggereerd (zowel in de tekst
als in het bijschrift bij de foto) dat de ’s- Grave-
landse buitenplaatsen een eeuw geleden zijn
aangelegd. Een apart cachet krijgt dit nummer
van Het Vogeljaar door de grote luchtfoto’s. De
foto’s die loodrecht naar beneden genomen zijn
bevatten meer details dan een kaart ooit geven
kan - prachtig werk. Maar ik mis iets: een
ingetekende pijl om te weten hoe ik de foto
houden moet om het noorden te vinden. Bij de
eerste luchtfoto (naast blz. 262) is het westen
boven, bij de tweede (naast blz. 264) en de vijfde
(naast blz. 288) is het oosten boven; bij de
zevende (naast blz. 296) is dat het zuiden. Het
bijschrift bij die foto is gemaakt door iemand die
de foto met het oosten boven bekeek.
Het nummer is te bestellen door overmaking van
ƒ5 ,- (inclusief portokosten) op postgironummer
964472, Administratie Het Vogeljaar, Delft,
onder vermelding van ’toezending Gooi-nummer
- oktober 1987’.

Natura, oktober 1987, jrg. 84, no. 8

G.J.K. Kostelijk, Een bezoek aan pinetum
Blijdenstein: een pretentieloos excursieverslag
maar met aardige details, een ware ontdekkings
tocht van een Haagse in Hilversum.
John Schobben, Mierenonderzoek in Bussum:
speciaal over nesttemperatuur en mierengasten;
dit onderzoek tijdens een studiekamp van
Landelijke Jongeren van de KNNV (28-31 mei
1987). Dit kamp had tot hoofddoel de inventarisa
tie van reptielen en amfibieën; het werd gehouden
in samenwerking met de Herpetologische
Studiegroep Noord-Holland.

Vogels, januari/februari 1988, no. 43

Eric Wanders en Gerrit Gerritsen, Rietland, een
vogeldorado: het veenbaggeren van vroeger
vormde de basis voor de moeraslandschappen,
die nu zo waardevol worden geacht als natuurge
bied. Rietland is een tussenstadium in een
langdurig verlandingsproces; men moet een
evenwicht zoeken tussen rietteelt en natuurbe
heer. De auteurs bespreken de mogelijkheden om
de natuurlijke ontwikkeling van rietland tot
moerasbos af te remmen: het voor en tegen van
afbranden, de mogelijkheid om opnieuw te

40



baggeren. De particuliere rietteelt wordt steeds
intensiever; het voor de kwetsbare en bedreigde
vogelsoorten aantrekkelijke rietland met
overjarig dood riet verdwijnt steeds meer. Soorten
als Roerdomp, Purperreiger, Bruine Kiekendief
zijn sterk gebonden aan overjarige rietvegetaties.
Niet ieder rietland herbergt dezelfde soorten. Zo
houden Grote Karekiet en Snor van de meer
vochtige delen in het overjarige riet, zo broedt de
Sprinkhaanrietzanger op de drogere delen en zingt
de Blauwborst vooral in rietvelden met struikop-
slag.

Het Geologisch Museum gaat
verhuizen

Sedert de oprichting in 1972 was het Geolo
gisch Museum Hofland gevestigd in een 350
jaar oude boerderij aan het Zevenend te
Laren. Zowel de oprichting als het verdere
beheer zi jn steeds in handen van vrijwilligers
geweest.
Het lopende huurcontract kon echter niet
meer verlengd worden. Gelukkig heeft de
Gemeente Laren het mogelijk gemaakt de
verzameling onder te brengen in het oude
Tolhuis aan de weg van Laren naar Hilver
sum bij het Janskerkhof.
Er bestaat de verwachting dat deze ligging,
bij het begin van het wandelgebied op de hei
en direct bij een flink parkeerterrein, velen
er toe zal brengen een kijkje te gaan nemen.
De toegangsprijs zal zeker geen bezwaar
zijn.
Gezien deze gunstige ligging, verwachten
wij meer bezoekers uit Hilversum en
omgeving.
Ondanks de hulp van vele trouwe vrienden,
zullen de kosten van verhuizing en ver
nieuwde inrichting toch een bedrag van
ƒ 85.000,-vergen. Driekwart van deze
bijzondere kosten betalen wij uit de subsidies
van de Gemeente Laren en de provincie
Noord-Holland, uit eigen middelen en uit
inmiddels ontvangen bijdragen. Er moet nog
een bedrag van rond ƒ 20.000,- ’gevonden’
worden. Wij vragen u daarom uw bijdrage te
willen overschrijven op giro 2479 of op
bankrekening 33.49.19.525.
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Activiteiten van de Vereniging van //<t%
Vrienden van het Gooi $ $

', * e l  b

Met de Natuurwacht op stap.

Dit voorjaar organiseert de Natuurwacht weer een
aantal wandelingen door enkele van de mooiste
delen van het Gooi. De wandelingen staan onder
leiding van ervaren gidsen. Deelname staat open
voor Vrienden van het Gooi en donateurs van TVE.
Introducés zijn van harte welkom.

Uilenexcursie bij kasteel Groeneveld.

Datum excursie: zaterdag 5 maart. Vertrektijd: 21.00
uur. Duur wandeltocht: 1,5 uur. Vertrekpunt: de
parkeerplaats voor kasteel Groeneveld te Baarn;
bereikbaar via de Zandheuvelweg of de Amster
damse Straatweg. Maximum aantal deelnemers: 35
personen. Voor deze wat avontuurlijke tocht is
tijdige aanmelding noodzakelijk. Zie onderstaande
telefoonnummers. Bij slecht weer kan de tocht
vervallen.

Vogelexcursie langs de Gooimeerkust.

Datum wandeling: zaterdag 14 mei. Vertrektijd:
09.00 uur. Duur wandeltocht: 2,5 uur. Vertrekpunt:
het Roefje, aan het einde van de oude haven van
Huizen, nabij de pier.

In de maand mei leggen de vogels een grote aktiviteit
aan de dag. Aan de Gooikust is de verscheidenheid
aan vogelsoorten groot. Met wat geluk kunnen er
interessante waarnemingen worden gedaan. Een
uitstekende gelegenheid dus, om met de gids en
aanwezige vogelaars uw vogelkennis verder op te
frissen. Eerst wordt de oude Huizerpier bezocht om
vandaar de watervogels te verkennen. Vervolgens
leidt de excursie langs de vroegere Zuiderzeekust
richting Oud-Naarden, waar een kopje koffie kan
worden gedronken. De weg terug leidt door het
vogelrijke Valkeveense bos- en akkergebied.
(Vergeet niet een verrekijker mee te nemen.)

Het duister van het nachtelijk bos oefent op
menigeen een geheimzinnige bekoring uit. De Stilte
suggereert een niet bestaande rust in het dierenrijk;
tal van soorten ontplooien juist dan hun grootste
aktiviteit. Het vroege voorjaar is bij uitstek de tijd om
de uilen te horen. Echt iets om eens mee te maken.
Het belooft een boeiende wandeling te worden, zelfs
al zouden deze vogels het onverhoopt laten afweten.

Laarderwasmeer.

Datum wandeling: zaterdag 23 april. Vertrektijd:
10.00 uur. Duur wandeltocht: 2 uur. Vertrekpunt: het
toegangshek aan het einde van de Meerweg in
Hilversum. De Meerweg begint bij de kruising
Kamerlingh Onnesweg/Anthony Fokkerweg en is
ook per bus goed bereikbaar.

Voor een bezoek aan het Laarderwasmeer bestaat
meestal grote belangstelling. Geen wonder, want dit
afgesloten natuurgebied is landschappelijk zeer
aantrekkelijk. De Natuurwacht voert u mee door een
bijzondere verscheidenheid aan landschaptypes met
hun specifieke flora en fauna. Op een klein
oppervlak treft u ondermeer heideveldjes aan
waaronder één van de laatste stukjes natte heide van
het Gooi, fraaie bospartijen, aktieve zandverstuivin
gen, plassen en open gras- en mosvlaktes. Hier kunt
u bijvoorbeeld Riet en Heidespurrie -  soorten van
totaal uiteenlopende milieus -  vrijwel naast elkaar
aantreffen. Vanuit de vogelobservatiehut kunt u een
blik slaan op de aanwezige watervogels. (Neem wel
een verrekijker mee!)

Vleermuizenexcursie landgoed Bantam.

Datum excursie: zaterdag 25 juni. Vertrektijd:
22.00 uur. Duur wandeltocht: 1 uur. Vertrekpunt:
parkeerplaats landgoed Bantam aan de Franse
Kampweg bij Bussum. Maximum aantal deelnemers:
30 personen. Ook voor deze excursie is tijdig
aanmelden noodzakelijk. Bij slecht weer kan de
wandeling niet doorgaan. Bij twijfel onderstaand
telefoonnummer bellen.

Tegen de avondschemering worden de vleermuizen
aktief. Ze verlaten hun dagverblijven in holle bomen
op het landgoed Bantam om in de omgeving op
insectenjacht te gaan. Het zijn fascinerende dieren.
De geluidssignalen, waarmee vleermuizen zich
oriënteren liggen boven de menselijke gehoorgrens.
Toch zult u ze kunnen horen met behulp van de
vleermuisdetectors die de gidsen bij zich hebben!

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de secretaris van de Gooise Natuurwacht,
de heer J. Kamies. Telefoon: 02159 -15995 (graag na
17.00 uur). Uitsluitend voor de Uilenexcursie óók
telefoonnummer 035 - 11634 (na 17.00 uur).

Noteer de excursiedata alvast in uw agenda!
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi zal worden
gehouden op

donderdag, 21 april 1988 te 20.00 uur

in theater ’t Spant, Dr A. Kuyperlaan 3 te Bussum.

Agenda

5. Benoeming kascommissie.
6. Bestuursmutaties.

Mevr. M. van Mierop-Kaay en de heer J.E.
Brikkenaar van Dijk voltooien in 1988 hun
tweede bestuursperiode van 4 jaar en zijn
dientengevolge statutair niet herkiesbaar. De
heer J. Kwantes beëindigt in 1988 een eerste
4-jarige periode als bestuurslid, maar stelt zich
niet herkiesbaar voor een volgende termijn.
Voorgesteld wordt tot bestuurslid te benoemen
mevrouw E. Goldfinger-Albertis te Hilversum,
die vele jaren werkzaam is geweest bij het

openbaar lichaam Rijnmond en vervolgens bij het
Gewest Gooi en Vechtstreek en goed bekend is
met ruimtelijke ordenings- en recreatieproble-
men. Voorts wordt voorgesteld de heer
H. van Goudoever, sedert 1983 lid van het
bestuur, tot voorzitter van de Vereniging te
verkiezen.
Mededelingen.
Rondvraag.
Sluiting.

1. Opening.
2. Notulen van de ledenvergadering op 23 april 1987.
3. Jaarverslag over 1987.
4. Rekening en verantwoording over 1987.

Verslag van de kascommissie.
Vaststelling van de begroting voor 1988.

N.B. De bij de punten 2, 3 en 4 behorende stukken
zijn na 1 april a.s. op aanvraag verkrijgbaar bij de
ledenadministratie (zie binnenzijde omslag).
Bovendien liggen de stukken in de zaal ter inzage.

Pauze

Na de pauze zal de heer dr H. van der Cammen,
wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, een
geïllustreerde lezing houden over:

De vierde nota Ruimtelijke Ordening en de toekomst
van het Gooi.

De vierde nota Ruimtelijke Ordening, waarnaar
reeds geruime tijd wordt uitgezien vanwege het
belang ervan voor alle planologische ontwikkelingen
in ons land, zal naar verwachting in de loop van maart
1988 openbaar worden. Vanwege zijn kwetsbare
structuur en zijn ligging aan de rand van het
economische zwaartepunt van ons land, zal de
toekomstige ontwikkeling van ons woongebied 'het
Gooi' in verregaande mate door deze nota kunnen
worden beïnvloed.
Dr Van der Cammen is lid van onze vereniging.

OPROEP Nieuwe ’groene kaart’

De Vereniging van Vrienden van het Gooi zoekt
bestuursleden

Het bestuur zal gaarne bekend gemaakt worden met
de namen van personen, die zich beschikbaar willen
stellen voor een bestuursfunctie op korte of langere
termijn. In het algemeen worden geen andere
kwalificaties verlangd dan algemene maatschappe
lijke ervaring en warme belangstelling voor het
werkterrein van de vereniging. Hierbij zij opgemerkt,
dat het streven bestaat om de gemiddelde leeftijd van
de bestuursleden te verlagen.
Belangstellenden worden uitgenodigd, zich
vrijblijvend met één van de bestuursleden in
verbinding te stellen.

Onder de titel "Wandel- en fietskaart Gooi en
Vechtstreek’ is een geheel herziene en uitgebreide
uitgave verschenen van de vanouds bekende
zogenaamde 'groene kaart’ van het Gooi.
Voor leden van de vereniging is deze kaart tegen een
speciale, gereduceerde prijs van ƒ 6,- verkrijgbaar
(franco per post) .door overmaking van dit bedrag op
postrekening 262888 ten name van: Penningmeester
Vereniging van Vrienden van het Gooi te Amers
foort, onder vermelding van 'Gooikaart'.
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Van het vervolgverhaal van onze wederwaardighe
den in het verzet tegen acute bedreigingen van
natuur en landschap ditmaal slechts een korte
aflevering. De traagheid van de verschillende
procedures is hier niet vreemd aan.

I)e Limiten

Het paardencentrum op De Limiten is inmiddels in
iets gereduceerde afmetingen verrezen. De wijziging
van het bestemmingsplan is nog hangende. Wij
wensen duidelijke en toereikende voorschriften over
het toelaatbaar gebruik van de terreinen in het
bestemmingsplan opgenomen te zien. De gemeente
Huizen meent echter te kunnen volstaan met de niet
onthulde inhoud van een privaatrechtelijke
overeenkomst met de eigenaar.

Streekziekenhuis Gooi-Noord

Het afkomen van een bouwvergunning voor het
Streekziekenhuis Gooi-Noord kan dezer dagen
verwacht worden. Ons verzet was gebaseerd op de
redelijke verwachting, dat iedere denkbare oplossing
voor de onvermijdelijke verkeersproblemen ter
plaatse tot grote schade voor natuur en landschap
moet leiden. Men is er in alle instanties in geslaagd
hiervoor de ogen gesloten te houden. Het is
onwaarschijnlijk, dat de administratieve rechter op
een mogelijk bezwaar tegen de bouwvergunning
alsnog de gecompromitteerde instanties in verdere
verlegenheid zal willen brengen. Natuur en
landschap hebben nu eenmaal een lage prioriteit
evenals blijkbaar voortvarendheid en doelmatigheid
in de menings- en besluitvorming over zulke kostbare
zaken als ziekenhuisbou w en verkeersvoorzieningen.

Gooisch Natuurreservaat

De problemen van het Gooisch Natuurreservaat zijn
niet opgelost, nu Hilversum tenslotte besloten heeft
haar verplichtingen na te komen. Een en ander heeft
er wel toe bijgedragen, dat vroeger -  hoewel nog laat
-  een over de jaren gegroeide onhoudbare toestand
oppervlakkig bekend is geworden. Aangenomen
mag worden, dat nu intensief overleg gaande is over
de te nemen noodzakelijke maatregelen, maar dat
het moeilijk zal blijken om over de verdeling van de
rekening overeenstemming te bereiken. De
wandelaar weet, dat de natuur zich van al deze
beslommeringen niets aantrekt en geniet van de
verrassingen, die de tot nog toe zachte winter hem
biedt aan vogels, mossen en paddestoelen. Het
gerestaureerde Trompenburg is weer uit de steigers.
Grassen en zich handhavende of herstellende
heideplanten vormen een boeiend mozaiek. De nu
braakliggende maisakkers zijn in dit seizoen op hun
mooist.
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TVE activiteiten

Open dag TVE op 28 mei

’T  DORP CW it»-

I

De jaarlijkse Open Dag zal TVE dit jaar
houden in Loosdrecht. Deze dag is toeganke
lijk voor begunstigers van TVE, de leden
van de Vereniging van Vrienden van het
Gooi en alle overige belangstellenden. Aan
het bijwonen van de ochtendbijeenkomst
zijn geen kosten verbonden.

Het voorlopige programma ziet er uit als
volgt.

Na een aperitief en gezamenlijke luneh kan
men dan ’s middags een keuze maken uit de
volgende excursies:
-  vaartocht over de plassen
-  bezoek aan de Amsterdamse waterleiding

en het fort Spion
-  rondleiding door kasteel-museum Sype-

steijn
-  rondvlucht boven het plassengebied en

het Gooi

9.30 uur: ontvangst met koffie in de
Sypekerk

10.00 uur: opening door burgemeester
J.J. Gieskens, daarna openbare
vergadering TVE

10.30 uur: inleidingen over de ontwikkeling
van het Loosdrechtse Land-
schap, de Jonker van Sypesteijn
en de restauratie van de
Sypekerk

Definitieve gegevens over deze dag zullen
worden gepubliceerd in het speciale Loos
drecht nummer van Tussen Vecht en Eem,
waarbij ook een opgaveformulier zal worden
toegevoegd.
Reserveer reeds nu in uw agenda: zaterdag
28 mei, Open Dag TVE
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Varia
Auteurs

A. Farjon (geb. 1946). Als wetenschappelijk
gastmedewerker verbonden aan de vakgroep
Bijzondere Plantkunde van de Rijksuniversiteit
Utrecht. Verrichtte o.a. vegetatiekundig en
ecologisch onderzoek in Gooi en Vechtstreek voor
Natuurmonumenten en Gewest. Publicaties op
botanisch en ecologisch gebied (o.a. monografie
over Pinaceae), veel over Gooi en Vechtstreek.
Woont te Huizen.

dr W.K. Kraak (geb. 1914). Classicus. Tot zijn
pensionering leraar klassieke talen en conrector aan
het Nieuwe Lyceum te Hilversum. Van 1968 tot 1972
was hij vice-voorzitter van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi. Thans maakt hij deel uit van
de Raad van Advies. Ontving in 1974 het erelidmaat
schap van deze vereniging. Lid van de redactie van
TVE/VVG tijdschrift. Woont te Bussum.

E. Lam (geb. 1961). Oud lid van de NJN in het Gooi.
Aktief lid van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. en
medeauteur van het boek ’Vogels tussen Vecht en
Eem’ (1987). Studeert milieukunde te Deventer.
Diverse publicaties op het gebied van de
entomofauna van de Benelux. Woont te Deventer.

Klaes Sierksma, (geb. 1918). Studeerde sociale en
economische geografie aan de R.U. te Gent.
Publiceerde veel over banistiek, heraldiek en
middeleeuwse (friese) geschiedenis. Was medeinitia-
tiefnemer voor de oprichting van TVE.

Verantwoording illustraties

Bij artikel:
De verspreiding van planten en dieren van het Gooi:
Van de auteurs en Peter van der Linden.
Wandelen in het Gooi in de vorige eeuw: Coll. Goois
Museum, foto’s A. Bonebakker en J. v.d. Woude.
Muiderberg: Coll. Goois Museum.

Jan Toeback ’s U urtje
Happy hour van half 6 tot half 7, dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van GoldenTulip JanTabak.
Dan zit het werk erop en zijn de borrelhapjes gratis.
Alle reden om nog even te blijven plakken.

Op vrijdag en zaterdag
Live pianomuziek

GOLDEN TULIP JAN TABAK
IN THE GARDEN OF AMSTERDAM

Amersfoortsestraatweg 27, 1401 CV BUSSUM Telefoon 02159-59911 telex 73388.



Ja, want u hééft meer aan een geholpen kunt worden en
bank die meer voor u doet waar ’t niet uitmaakt bij welk
Meer service, meer aandacht, kantoor u langs gaat
meer advies. Bovendien is de Da’s nou de Bondsspaarbank.
Bondsspaarbank de enige Kortom een bank voor jong
bank, waar u dankzij een en oud.
uniek komputersysteem, snel

Dus de
Bondsspaarbank

doet méér
voor mij?____
•  kompleet dienstenpakket •  altijd ’n kantoor in de buurt
•  minimale wachttijden •  in vele plaatsen zelfs op
•  150 jaar ervaring in sparen zaterdag open

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank s
Midden Noord en Oost Nederland spaarbank



Wilt u als spaarder een hoog rendement?
Dan is misschien de stap naar een beleggingsfonds
zo gek nog niet Laat u eens uitvoerig informeren op
ons kantoor. Dat maakt u in
ieder geval ’n ervaring rijker. ABN Bank



Stichting ‘Tussen Vecht en Eem’

Doelstellingen
•  Het bevorderen en verbreiden van de kennis op

historisch gebied betreffende de streek tussen
Vecht en Eem.

•  Het bevorderen van de belangstelling voor het
behoud van natuur- en cultuurhistorische en
verdere karakteristieke waarden van de streek.

•  Het bevorderen van samenwerking tussen de
verschillende organisaties op voornoemd terrein.

TVE tracht haar doelstellingen te bereiken door:

Het uitgeven van een tijdschrift in samenwerking met
de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
Het jaarlijks organiseren van een Open Dag in een
van de gemeenten in de regio.
Het bevorderen en doen publiceren van historisch
onderzoek.
Het organiseren van lezingen en bijeenkomsten.
Het pleiten voor instandhouding van karakteristieke
roerende en onroerende monumenten.

Organisatie

Binnen het Algemeen Bestuur (AB) van TVE zijn
ca. 25 lokale en regionale organisaties op historisch
en aanverwant gebied vertegenwoordigd. Voorts
kent het AB leden die daarin op persoonlijke titel
zitting hebben. Uit en door het AB is een Dagelijks
Bestuur gekozen dat op dit moment uit 6 personen
bestaat.

Historie

TVE is opgericht op 22 mei 1970. TVE vormt echter
in feite de voortzetting van de in 1934 opgerichte
Stichting ‘Museum voor het Gooi en omstreken’,
later Vereniging van Vrienden van het Goois
Museum, welke in 1969 werd opgeheven en waarvan
de bezittingen zijn overgedragen aan de gemeente
Hilversum.

Werkgebied
Het werkgebied van TVE omvat het Gooi, de
Noordelijke Vechtstreek en het Oostelijk randgebied
en beslaat de gemeenten: Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, ’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Naarden, Nederhorst den
Berg, Nigtevecht en Weesp.

Dagelijks bestuur
voorzitter
mr F. Le Coultre, Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris
P.A.C. Scholten-van der Laan, Turfpoortstraat 44,
1411 EH Naarden, 02159-49132
penningmeester
mr P. de Jong, Enghlaan 4,
1261 CC Blaricum, 02153-13191
leden
K. Kool, Jagerspad31,1251 ZW Laren,02153-15680
drs. F.J.L. van Duim, Gerard Doulaan 30,
1412 JC Naarden, 02159-41197
E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer, Brediusweg
14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630

Losse nummers

Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrift 64 nummers
verschenen met in totaal ca. 400 artikelen, 2275
pagina’s en 500 illustraties.
Van 1983 tot 1986 zijn van het TVE/VVG-tijdschrift
12 nummers verschenen met ca. 100 artikelen, 860
pagina’s en 375 illustraties.
Als bijzondere nummers zijn verschenen (en nog
verkrijgbaar):
van het TVE-tijdschrift: Het vijftigste TVE-nummer
(1979 nr.1), Erfgooiers (1980 nr.1), Laren (1980
nr.2), Jongere architectuur in het Gooi (1981 nr.2),
Weesp (1982 nr.2).
Van het TVE/VVG-tijdschrift: Bussum (1983 nr.2),
's-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen (1984 nr.2),
50 jaar Goois Museum (1984 nr.4), Blaricum (1985
nr.2), 50 jaar Vrienden van het Gooi (1985 nr.3).
Prijs ƒ 4,- voor normale nummers en ƒ 10,- voor
bijzondere nummers, excl. portokosten. Bestellen
bij K. Kool (02153-15680).

Lidmaatschap
U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal ƒ 20,— op rek.nr.
47.62.75.199 Amro-Bank Laren (gironr. van de bank
32750) t.n.v. TVE. Nieuwe donateurs ontvangen alle
in het kalenderjaar dat men lid wordt verschenen
nummers gratis.
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