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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken in al zijn facetten
belichten, met als invalshoeken historisch perspectief, natuur, landschap

en ruimtelijke ordening.
Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de

donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.

De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich tot
doel zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied het
eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed
mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te
bevorderen. Zij streeft hierbij naar een milieubeheer en
een ruimtelijke ordening, die aantasting van natuur- en
cultuurwaarden tegengaan of voorkomen. Het bestuur
volgt de ruimtelijke ordening op de voet, adviseert over
en maakt zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen.
Er is een door de vereniging ingestelde Gooise
Natuurwacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging voor
leden roeitochten op het Naardermeer en wandelexcur-
sies onder deskundige leiding.
De vereniging werd in 1935 opgericht en telt ruim 4000
leden, zij organiseerde in 1959 het Gooicongres dat
mede de stoot gaf tot de oprichting van het Gewest Gooi
en Vechtstreek. Op vertoon van het lidmaatschapsbewijs
hebben de leden toegang tot de landgoederen ‘Bantam’,
‘De Beek’, ‘Oud Bussem’, ‘Boekesteyn’ en ‘Oud-
Naarden’.

Lidmaatschap/abonnement
aanmelden bij J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.

Bestuur
voorzitter ir J.W.G. Pfeiffer,
Van Tienhovenlaan 23, 1412 EB Naarden, 02159-41637
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
Alexanderlaan 44, 1213 XT Hilversum, 035-855294
secretaris G. Hamminga-van der Vegte,
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915
penningmeester mr G.H. Veenhoven,
Is. da Costalaan 20, 1401 BH Bussum,
02159-30090
Postbankrekening 262888
Bankrekening 94.21.88.209
t.n.v. de penningmeester van de VVG
leden
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
D.A. Jonkers, Blaricum, 02152-60456
ir H.J. Proper, Hilversum, 035-218897
mrG.H. Veenhoven, Bussum, 02159-30090
mr A.M. Westermann-de Boer, Laren, 02153-12428

Correspondentie-adres Secretariaat
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915

(ïooise Natuurwacht
J. Kamies, Geysendorfferstraat 30, 1403 VZ Bussum,
02159-15995

De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim 25
lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de kennis
op historisch gebied betreffende de streek, onder andere
in het Goois Museum te Hilversum. Voorts ijvert zij voor
het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke
waarden. De Stichting organiseert jaarlijks een open dag
in één van de gemeenten in de regio. De stichting is
opgericht in 1970, maar vormt in feite de voortzetting
van de in 1934 opgerichte Stichting ‘Museum voor het
Gooi en Omstreken’, later ‘Vereniging van Vrienden
van het Goois Museum’, die in 1969 werd opgeheven en
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum zijn
overgedragen.
T.V.E. overkoepelt onder andere Historische Kringen
in Ankeveen, Baam, Blaricum, Bussum, Eemnes,
’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst
den Berg en Weesp, musea in Hilversum, Huizen, Laren
en Naarden, alsmede archeologische en genealogische
organisaties en archieven.

Donatie/abonnement
aanmelden bij
E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630.
Minimum donatie ƒ 20,- per jaar.

Dagelijks Bestuur
voorzitter mr F. Le Coultre,
Koningin Wilhelminalaan 1. 1261 AG Blaricum,
02153-83013
secretaris E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630
penningmeester ir G. Padt,
Rembrandtlaan 69, 1412 JN Naarden, 02159-40701
Postbankrekening 3892084
Bankrekening 47.62.75.199
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem
leden
prof dr P.H.D. Leupen, Hilversum, 035-245704
J.V.M. Out, Eemnes, 02153-87153
drs Maria W.J.L. Boersen, Naarden, 02159-46926
L. Lankreyer-van Eijle, Eemnes, 02153-89198

Correspondentie-adres Secretariaat
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630

Informatie Naardermeer-excursies, bestellen extra tijdschriften, adreswijzigingen en opzeggingen,
uitsluitend bij J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen. 02152-66848.
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Van de redactie

De redactie heeft een nieuw lid mogen
verwelkomen. Mevrouw E. Goldfinger-
Albertis is bereid gevonden plaats te
nemen in het team. Door haar inbreng is
er in de redactie een nog beter evenwicht
ontstaan tussen leden met een ’groene’
en een historische achtergrond.

Titelpagina: Detail kaart van Walcheren van
Gebr. Hattinga uit de 18e eeuw met kaartmakers in aktie.



Drie landkaarten van het Gooi
Opdracht tot kartering van het Gooi
uit het begin van de 18e eeuw F.J.J. de Gooijer

Ter gelegenheid van de overdracht van het
archief Stad en Lande," op 10 september 1993,
werd in het Stadsarchief van Naarden een klei
ne expositie gehouden. Tentoongesteld werden
onder andere twee I8e-eeuwse landkaarten van
het Gooi. Van de eerste, daterend uit 1709,"
was alleen een zwart-wit foto op kleine schaal
te zien. De tweede was echter de oorspronkelij
ke kaart uit 1723. " Bij aanschaf van de verza
melband voor de tijdschriftenserie ’Ach Lieve
Tijd’ werd er een verkleinde reproduktie van
verstrekt.
Aan beide kaarten ging een geschiedenis voor
af. De eerste werd vervaardigd in opdracht van
de Gooise stads- en dorpsbestuurders. Deze
lokale bestuurders werden daartoe gedwongen
door de gewestelijke overheid.41 De Staten van
Holland wilden meer duidelijkheid verkrijgen
over de gebruiksrechten van de meenten en hei
develden in het Gooi. De aanstichter tot deze

stap was de Amsterdammer Francois Hinlopen.
Deze invloedrijke eigenaar van Oud-Bussem
voerde een proces tegen 'Stad en Lande’ over
deze rechten. De Gooise bestuurders namen
aanvankelijk in april 1709 contact op met de
landmeter Maurits Walraven. Om onduidelijke
reden zag men van hem af en koos men voor
landmeter Justus van Broekhuysen.

Landmeters aan het werk

Niet alleen de autoriteiten volgden de kartering
van het Gooi op de voet. Ook de bekende
Huizer Lambert Rijksz Lustigh legde deze
werkzaamheden vast. Volgens Lustigh verricht
te Van Broekhuysen het veldwerk van mei tot
en met augustus. De Hilversumse landmeter
Feye Klaasz Boelhouwer assisteerde bij het
opmeten. Boelhouwer was tevens buurmeester
van Hilversum; hij werd mogelijk toegevoegd

Detail "Caarte van Gayland", J. van Broekhuysen, 1709.
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Detail "Goylandt", M. Walraven, 1723.

om zijn kennis van de omgeving of om een
oogje in het zeil te houden. Dat laatste blijkt uit
een vermanende brief van Lustigh aan
Boelhouwer:
Eerw. vrient, dat dient oock om UE te verma
nen om dogh sorge te dragen, dat gij beneffens
Justus Broeckhuysen die plaatsen van de duy-
nen, waranden, wildernissen, Goijerbosch etc.
niet ruymer meet en beschrijft als behoort, want
dat soude in het toekomende een swaart kunnen
sijn om ons selver daarmede den hals ajf te
snijden en geheel Goylant dat selver doen treu
ren en in benautheijt brengen.51
Na de metingen tekende Van Broekhuysen
minutieus de ’Caarte van Goyland’. Eind
november 1709 ontvingen de Staten van
Holland de kaart.'” Waarschijnlijk had Van
Broekhuysen hoofdzakelijk de erfgooiersgron-
den opgemeten. Het doel was namelijk om de
ligging en grootte van deze terreinen aan te
geven. Daarna zal hij bestaande detailkaarten in
zijn kaart hebben ingepast. Het zou anders
onmogelijk zijn geweest in zo’n korte tijd met
primitieve middelen deze omvangrijke klus te
klaren.
De correspondentie van de Staten van Holland

ten behoeve van de opdracht bleef bewaard.
Hierin werd met het volgende zinnetje verwe
zen naar het gebruik van reeds bestaande
detailkaarten: Caerten uijt het boek van
Kennermerlant (die) raecken ’t Goylant, die
eenigh gebruyck connen zijn ontrent de
Miente.1’ De genoemde kaarten waren:
Naerdermeer, De Limytscheydinge tusschen
’t Goylant en ’t Stight, ’t Havervelt en nog
enkele van andere delen van het Gooi. Verder
bestonden er detailkaarten van de vesting
Naarden en directe omgeving, ’s-Graveland,
de Muidertrekvaart en verschillende landgoe
deren. De hoofdopdracht was echter om de
Gemeentens (meenten) van Gooiland op te
meten en te tekenen. De dorpen, de
Naardermeer, landgoederen en zelfs de Gooise
grenzen zullen bijzaak zijn geweest. Al deze
objecten dienden slechts als omlijsting van de
erfgooiersgronden.

Uitvoering van de 'Caarte van Goyland'

Dit was de eerste keer, dat het gehele Gooi op
redelijke schaal in kaart werd gebracht. Ook
werd de uitvoering verfraaid, zodat deze (naar
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gewoonte) als wandversiering kon dienen.
Kennelijk was dit de reden om het Gooi 90 gra
den te draaien, waardoor de oostgrens boven
kwam te liggen. Eeuwen tevoren was deze
grens vastgelegd middels de Leeuwenpaal, die
duidelijk werd ingetekend. De kerktoren van
Naarden had gediend als meetbaken en stond
als enige toren aangegeven. De Gooise dorps
kerken werden niet zichtbaar ingetekend, wel
de omliggende woningen en boerderijen.
Desondanks plaatste Van Broekhuysen de
dorpskernen tamelijk goed ten opzichte van
elkaar. Mogelijk paste hij ’driehoeksmeting’
toe via de toren van Naarden en de dorpstorens.
De plaats van de huisjes, die de dorpen voor
stellen, berustte echter bijna zeker op fantasie.
Wel verschillen de dorpen in omvang naar
gelang het inwonertal. En in het dorp Huizen,
waar vooral vissers woonden, zijn de woningen
dichter opeen getekend. In de overige dorpen,
overwegend bestaande uit boerenhoeven, lagen
ze meer verspreid. De paden in de dorpskernen
zijn nauwelijks zichtbaar aangegeven, wel die
in de engen. Ook de verbindingswegen zijn dui

delijk te zien. Aan de exacte richting en ligging
van deze zandpaden zal weinig zorg zijn
besteed.
Volgens de opdracht van Stad en Lande moest
Van Broekhuysen meten en tekenen: Beemden,
Moerassen, Weijden, Heijden, Waeranden,
Wildernissen, Bosch-houwinge etide Veenem '
Op de kaart kleurde hij de 'Gemeene Weijden'
groen en de erfgooiers ’Heijden’ lichtbruin.
Terreinen, waar Stad en Lande geen vruchtge
bruik bezat, bleven wit. De gekleurde percelen
voorzag hij van de nummers 1 tot en met 37.
Rechts op de kaart schreef hij een lijst, waarop
ieder perceel stond aangegeven met oppervlakte
en toponiem (veldnaam). De oppervlakte ver
meldde hij in Rijnlandse eenheden (1 morgen =
6 hont = 600 roe). Als schaalaanduiding was
een liniaal met een lengte van 31/2 Rijnlandse
duim getekend. Het geheel werd opgesierd door
een passer, waarbij stond geschreven: Schale
van 350 meden. Op de oorspronkelijke kaart
kwam dat overeen met een schaal van circa
1 : 14400."

Detail "De Nieuwe kaart van Gooilandt", H. Post, uitgave Gebr. Ottens, ca. 1740.
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Kritiek op de kaart

Na het gereedkomen van de kaart kwam er kri
tiek uit de verwachte hoek. Hinlopen gaf com
mentaar en liet de erfgooiersgronden nameten.
Hiervoor koos hij ... Maurits Walraven. Een
zinsnede uit een akte luidde: laeten examineren
bij landmeter Maurits Walraven, die tot mae-
ken van zelve (kaart) eerst was aengenomen,
dogh weer afgedanckt, heeft mij de zelve Hr.
Hinlopen onder andere verseckert.""
Of het rancune was of anderszins, Walraven
’ontdekte’ 13 percelen, die volgens hem niet
goed waren opgemeten. Bovendien waren de
oppervlakten niet goed opgeteld. Tevens vond
hij dat de ’Hilversumse Weijden’ te groot
waren en het strekt in ’t leven (in werkelijk
heid) meer zuidoostelijk als op de Caart werd
vertoont.'" Toen Walraven’s verbeterde versie
in 1723 gereed kwam, had hij slechts van twee
percelen de grootte gewijzigd. Zelfs de werke
lijke totale oppervlakte bleef gelijk, nadat
Walraven de optelfout gecorrigeerd had.
Ook H. Thierens, de secretaris van Stad en
Lande, liet zich niet onbetuigd. Hij wees
Boelhouwer erop, dat Hinlopen volgens de
kaart ten onrechte één tot anderhalve morgen te
veel zou bezitten.

De nieuwe grens tussen Gooiland en het
Sticht

Van de kaart uit 1709 maakte Walraven een
verbeterde uitvoering. Aan het tot stand komen
van deze kaart werd tussen de jaren 1719 en
1723 gewerkt. Voorafgaande aan deze kartering
had Walraven samen met Justus van
Broekhuysen de oostgrens opnieuw gemeten en
getekend. Daarom droeg het nieuwe exemplaar
de titel: GOYLANDT, met de Nieuwe Limiet-
schijding tussen Goijlandt en het Sticht van
Utrecht - volgens de Conventie in dato July Ao
1719. Om de grens voorgoed vast te leggen
waren er vanaf de Leeuwenpaal tweeëntwintig
grenspalen geplaatst. De palen 1 tot en met 3
volgden de Gooiersgracht, die al eeuwen tevo
ren als ’Limiet-schijding’ was gegraven. In de
grenslijn kwamen enkele knikken voor. Deze
stonden van ouds te boek als ’inschinkeling’.121
Verder waren de palen in zuidelijke richting in
de hei geplaatst tot grenspaal 16. Bij dit punt
alwaar sijn gevonden drye steenen (de oor

spronkelijke grensstenen) boog de grens naar
het westen. Grenspaal 22 verrees als laatste bij
de Egelshoek. Zowel de nummers van de palen
als de onderlinge afstanden vermeldde
Walraven op zijn kaart. Kennelijk kregen de
twee rivalen bewust gezamenlijk de opdracht
tot de grensmeting. Zo konden zij objectief de
belangen van zowel het Gooi als het Sticht die
nen. Walraven werd namelijk anno 1690 in
Amsterdam toegelaten, terwijl Van
Broekhuysen zijn aanstelling in 1696 te Utrecht
kreeg.

De kaart van Walraven

Oppervlakkig gezien kopieerde Walraven slaafs
het werk van zijn voorganger. Gooiland situeer
de hij op dezelfde manier. Hij nam de perceel-
nummering plus de kleuren en de lijst met
oppervlakten over. Alleen de grootte van twee
percelen paste hij zodanig aan. dat het totaal
van 37 stuks gelijk bleef. Een bewijs hoe
’gezocht’ zijn in 1709 gevonden 13 foute perce
len waren. Wel corrigeerde hij de optelfout van
Justus van Broekhuysen. Walraven hield onge
veer dezelfde schaal aan, maar duidde deze aan
met twee schaalbalkjes. Eén van 500 Rijnlandse
Roeden en de andere van 500 Gooise Roeden.
Oorspronkelijk was 1 duim op de kaart in wer
kelijkheid 100 roe oftewel 14400 duim. Na eeu
wen krimpen van het papier bleek dit bij name
ting circa 1 : 14800 te zijn.
De kaarten van 1709 en 1723 verschilden ech
ter op belangrijke punten. Allereerst de 'juist'
opgemeten oostgrens. Verder de verbeterde
aanduiding van de dorpen. Hiervan tekende
Walraven slechts de kerktorens en het wegen
net van de dorpskernen. Hij paste bijna zeker
driehoeksmeting via de torens toe. Een vergelij
king tussen de ligging van de eeuwenoude ker
ken met een moderne kaart toonde dit aan.
Zowel de onderlinge positie als de afstanden
klopten redelijk. Hetzelfde gold ook voor de
ligging van de grenspalen, ’s-Gravelandse
kavels, Hakkelaarsbrug en andere markante
punten. Walraven gebruikte dus niet alleen een
meetketting, maar ook een kompas.

De kaart van Post

De Nieuwe kaart van Gooilandt uitgegeven
door de gebroeders Ottens, naar een kopergra-
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vure van H. Post, verscheen omstreeks 1740.
Dit exemplaar werd opgedragen aan Hendrik
Bicker, waarvan aangenomen kan worden dat
hij ook de opdrachtgever was. In 1725 liet
Bicker op de Tafelberg bij Blaricum een ronde
steen plaatsen.1’1 Daarop stonden de omliggende
nederzettingen en windstreken gegrift. Deze
'windroos' prijkte dan ook op de kaart.
In feite kopieerde Post het werk van Walraven,
maar dan wel op de kleinere schaal 1 : 25000.
Hierdoor en door de aparte inzet van de
'Maatlanden' verkreeg hij een handzaam for
maat van 51 x 81 cm. Het resultaat was als
wandversiering meer geschikt dan voor prak
tisch nut. Het geheel w as voorzien van kleur
tjes. Hiermee werd het onderscheid tussen
grondsoorten of gebruik aangegeven.
Bijvoorbeeld: weiland - lichtgroen; venen -
paars; bossen - donkergroen. Die bossen

bevonden zich hoofdzakelijk in de door Post
zeer gedetailleerd aangegeven landgoederen.
Eén zo’n buitenplaats, gelegen in 's-Graveland,
was van Bicker. Trots liet hij zijn naam en
functie 'Fiscael' drukken in de plattegrond van
zijn kavel. Voor zijn kennissen en zakenrelaties
een prachtig ’relatiegeschenk’.
De kaart mocht wel minder professioneel zijn
dan de voorgaande, maar door de grotere ver
spreiding kwam deze onder ogen van een bre
der publiek. Voor algemeen gebruik was dit de
enige behoorlijke topografische voorstelling
van het Gooi tot 1843. (In dat jaar liet notaris
A. Perk een soortgelijk eigentijds exemplaar
drukken.) Ook latere generaties vonden de
kaart mooi. Ooit gaf het Goois Museum hier
een herdruk van uit. Daarom was deze. tot voor
kort, de bekendste oude kaart bij de huidige
Gooise bevolking.

NOTEN
1) D. Dekema - De overdracht van het archief van de erf-

gooiers. TVE, 1994, p. 17.
2) Caarte van Goyland Ao 1709. Alg. Rijksarchief Den

Haag (ARA); Hingman 2592.
3) Goylandt met de Nieuwe Limiet-schijding tussen

Goylandt en het Sticht van Utrecht Ao 1723. ARA;
Hingman 2595.

4) Resolutieboek Stad en Lande van Gooiland 1646-1717.
fol. 286 d.d. 1709.03.20.

5) Uit de geschriften van Lambert Rijksz Lustigh - Stad en
Lande archief: Eigendomsbewijzen en geschiedkundige
stukken, inv.nr. 05 Map 33 en 39.

6) Resolutieboek Stad en Lande van Gooiland 1646-1717.
fol. 291 d.d. 1709.11.20.

7) ARA; Archief van de Rekenkamer der Domeinen.
Inv.nr. 755 bis Map 1.

8) De opdracht staat rechts onder op de Caarte van
Goyland.

9) Rijnlandse oppervlakte-eenheden: 1 morgen = 8516 m';
1 hont = 1419 m2; 1 (vierkante) roe = 14,19 m2.

Rijnlandse lengtematen: 1 roe = 144 duim; = 3,767 m; 1
duim = 2,616 cm.

De schaal van de kaart: 1 duim op de kaart is in werkelijk
heid 100 roe oftewel 14400 duim.

10) ARA; Archief van de Rekenkamer der Domeinen.
Inv.nr. 755 bis Map l.d.d. 1709.12.12.

11) Idem.
12) Inschinkeling, zie woordenboek der Nederlandse Taal:

Van Inschinkelen. Inspringende (scherpe) hoek; ook de
daardoor besloten inham of hoek lands.

13) A.C.J. de Vrankrijker - Toelichting bij de oude kaart van
het Gooi. ’Nieuwe Kaart van Gooilandt’ circa 1740:
ARA; Hingman 2578.
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Loopkevers bewegend in het landschap
Erik Lam

Algemeen

Loopkevers zijn, op enkele families na, vlees
eters die in het algemeen weinig selectief zijn in
hun voedselkeuze. Ze zijn ook weinig plant- of
vegetatiegebonden, maar reageren sterk op
vegetatiestructuur, bodemtype en het microkli
maat van de vegetatie. Een aantal soorten is
daardoor zeer gevoelig voor cultuuringrepen als
bemesting, ontwatering, grootschalige houtkap
enzovoort. Andere soorten zijn juist cultuurvol-
gers. De levensduur is vrij lang; enkele jaren is
normaal.11 Naast deze voorkeuren voor deze
woongebieden is de mobiliteit een andere
belangrijke eigenschap. Het belang hiervan
voor het voortbestaan van de populatie komt in
het artikel van Van der Linden elders in dit
nummer aan de orde. Sterk instabiele milieus,
zoals oevers en pioniervegetaties, worden vrij
wel uitsluitend bewoond door soorten die over
een continu vliegvermogen beschikken. Dit in
verband met de hoge uitsterf- en vestigingsfre-
quentie. De achtervleugels kunnen sterk gere
duceerd zijn, waardoor de soort niet kan vlie
gen. Dergelijke soorten bewonen vaak stabiele
milieus, zoals oude bossen en heidevelden/
Loopkevers vervullen een milieu-indicatie-
waarde die voor het natuur- en milieubeheer
van groot belang is. Met behulp van een loop-
keverinventarisatie kan de ecologische waarde
van een gebied objectiever bepaald worden. De
ecologische waarde van een bosgebied wordt
vaak vastgesteld aan de hand van het voorko
men van bepaalde broedvogels. Dit geeft in
feite alleen de actuele waarde weer. Soorten als
Kleine bonte specht en Fluiter worden als ken-
soorten van oud bos beschouwd. Eigenlijk
wordt hiermee een oude bosopstand bedoeld.
Indien op een vuilnisbelt een mengsel van
inheems loofhout wordt aangeplant en er een
bepaald beheer wordt gevoerd, zullen daar over
100 jaar Kleine bonte spechten en Fluiters
voorkomen. Ondanks het feit dat dit een inte
ressant bos kan zijn, is het bosecosysteem daar
mee niet compleet. De bijbehorende vegetatie

en macrofauna (ongewervelden enz.) ontbreken
dan nog steeds grotendeels. Indien er in een
bosgebied Bosanemoon, Dalkruid of Lelietjes
der Dalen voorkomen, kan dit duiden op een
oude boskern. In het Gooi is dit beeld helaas
ontzettend vertroebeld door bewuste of onbe
wuste floravervalsing.1' Van de macrofauna kan
verwacht worden dat de vertegenwoordigers
hiervan op natuurlijke wijze in het gebied voor
komen. Het belangrijkste criterium voor de eco
logische waarde van een gebied is dan ook de
aanwezigheid van typische macrofauna.
Interessante vegetatie zal dan veelal wel aanwe
zig zijn. De vogels komen na verloop van tijd
wel. Het enorme scala aan spinnen, slakken,
pissebedden en kevers zal het gebied in het hui
dige versnipperde landschap niet bereiken.
In het Gooi is tussen 1871 en 1990 het voorko
men van 239 soorten loopkevers vastgesteld.
Daarmee zijn vrijwel alle denkbare combinaties
van de voor loopkevers genoemde eigenschap
pen vertegenwoordigd. De gegevens zijn
samengevat in het recent verschenen boekwerk
'De Loopkevers van het Gooi'.4’

Clivina fossor.
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De verspreiding van twee typische bossoorten.

Abax parallelepipedus. Een weinig mobiele soort.

Huidige situatie in het Gooi

In het algemeen kan gesteld worden dat er een
sterke vervlakking van de Gooise loopkever-
fauna is opgetreden. In dit tijdschrift is daar al
eens eerder aandacht aan geschonken.5’ Dit
impliceert een vervlakking van het landschap
en de daarin aanwezige leefgebieden en habi
tats: de Zuiderzeehabitat, schrale open vegeta
ties en natte heidevelden zijn vrijwel verdwe
nen. Voedselarme terreinen worden voedselrij-
ker en natte terreinen worden droger.
Natuurbescherming en -beheer in het Gooi zou
den gericht moeten zijn op het behouden blij
ven van deze afwijkende habitats. Uiteraard
zijn er in het Gooi nog steeds vele interessante
plekjes te vinden. Enkele in het Gooi opvallend
aanwezige habitats worden hieronder in het
kort besproken.

Bos

Ondanks het feit dat grote delen van het Gooi
lange tijd bosloos zijn geweest, komen veel
karakteristieke bossoorten van de zandgronden
er toch voor. De soort Abax parallelepipedus
(Piller & Mitt.) en Pterostichus madidus
(Fabricius) zijn alleen in het zuidelijk deel van
het Gooi aanwezig. In de rest van Nederland
worden deze soorten in vrijwel alle van oudsher
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Pterostichus oblongopunctatus. Een zeer mobiele soort.

bosrijke streken gesignaleerd. De wat meer
mobiele bossoorten (bijvoorbeeld Pterostichus
oblongopunctatus (Fabricius) en Calathus
rotundicollis (Dejean)) komen juist vrijwel
overal in het Gooi voor. Diverse soorten die
wat kritischer en niet mobiel zijn, konden de
overstap van het oorspronkelijke bos, via de
allereerste bosaanleg naar de huidige bossen
niet maken en zijn daardoor zeldzaam of ont
breken in het Gooi.

Heide

De droge heidevelden in het Gooi herbergen
vele karakteristieke en zeldzame soorten (bij
voorbeeld Nebria salina (Fair. & Lab.) en
Notiophilus germinyi (Fauv.)). Dit kan ver
klaard worden uit het feit dat de Gooise heide
velden al zeer oud zijn, waardoor soorten lang
de kans hebben gehad zich te vestigen.
Bovendien was de ecologische infrastructuur
in het verleden ideaal (veel heidevelden op de
Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe) en was
de oppervlakte vrij groot. De Gooise heidevel
den nemen nu ten opzichte van de rest van
Nederland een geïsoleerde positie in. Tot nu
toe is een aantal heidevelden groot genoeg om
een permanente populatie karakteristieke soor
ten te herbergen. Bij een toenemende vergras-
sing wordt de situatie echter onzeker.
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Grasland

De graslanden langs de randen van het Gooi
staan in verbinding met uitgestrekte grasland
gebieden in Utrecht en Noord-Holland.
Grasland behoort tot de soortenrijkere habitats
in het Gooi. Opvallend is het verschil in voor
komen tussen extensief en intensief bewerkt
grasland. Tijdens de inventarisaties bleken er
aanzienlijke verschillen te zijn in het aanwezig
heidspercentage van de soorten in die graslan
den. Onderstaand overzicht (Tabel 1) laat dit
zien.

A B
Vt V<

C livina fo s so r  (Linnaeus) 71 29
Bembidion properans (Stephens) 28 66
Bem bidion quadrim aculatum  (Linnaeus) - 75
Trechus obtusus (Erichson) 31 67
Treebus quadristriatus (Schrank) 75 25
Pterostichus vernalis (Panzer) 33 60
A gonum  m oestum  (Duftschmid) 86 14
A gonum  m uelleri (Herbst) 13 81
Agonum  viduum  (Panzer) 73 27
Am ara apricaria  (Paykull) 36 64
Am ara plebeja  (Gyllenhal) 33 67
Am ara praeterm issa  (C.R. Sahlb.) 53 -
H arpalus rubripes (Duftschmid) 100
H arpalus ruflpes (Degeer) 31 69
Syntom us truncatellus (Linnaeus) 79 7

A = extensief bewerkt grasland
(totaal 512 waarnemingen)

B = intensief bewerkt grasland
(totaal 435 waarnemingen)

Tabel 1. De aanwezigheid van loopkevers (uit
gedrukt in procenten) in extensief en intensief
bewerkt grasland.

Over het algemeen zijn de extensief bewerkte
graslanden veel soortenrijker, maar er zijn ook
soorten die juist in de intensief bewerkte gras
landen voorkomen. Deze laatste soorten zijn
typische cultuurvolgers en zijn zeer algemeen.
Met name de graslanden in het Vierde
Kwadrant en de Egelshoek zijn nog tamelijk
soortenrijk.

Suggesties voor beheer

De belangrijkste problemen voor het beheer
van kruipende ongewervelde dieren in het Gooi
zijn waarschijnlijk de isolatie en verkleining
van habitat, het verdwijnen van oligotrofe situ
aties, verdroging en het verdwijnen van allerlei
microhabitats. Door grote aaneengesloten
oppervlakten habitat hebben populaties van
karakteristieke soorten een grotere overlevings
kans. Bij de centrale heidevelden speelt het
interne beheer een grote rol (kleinschalig
beheer, begrazing). Bij de bosgebieden, die veel
meer versnipperd zijn, speelt de bosecologische
infrastructuur een grote rol. Zo zijn de bossen
in het zuidelijk deel van het Gooi geïsoleerd
van de bossen van het noorden (Hilversums
Kanaal, bebouwde kommen, Zuiderheide). Een
brede bosstrook langs de A27 zou deze infra
structuur verbeteren. Allerlei microhabitats,
zoals kleine structuurelementen, zijn voor loop
kevers en vele andere ongewervelden van groot
belang. Deze kunnen variëren van met blad
dichtgeslibde greppels of sloten tot zanderige
plekken in de vegetatie of een volledig bemost
grasveldje. In vegetatiekundig opzicht zijn dit
soort plekken vaak niet interessant: voor onge
wervelden echter wel.

NOTEN
1) H.U. Thiele - Carabids beetles in their environments.

A study on habitat selection by adaption in Physiology
and Behaviour. Zoophysiology and ecology 10.1-XVII.
pp. 1-369. (Berlin, Heidelberg, New York, 1977)

2) P.J. den Boer - Dispersal power and survival. Carabids
in a cultivated countryside (with a mathematical appen
dix by J. Reddingius). 14:1-11, pp. 1-90. (Miscellaneous
papers Landbouwhogeschool Wageningen, 1977)

3) A. Farjon en E. Lam - De verspreiding van planten en
dieren van het Gooi met betrekking tot de bosgeschiede
nis. Tussen Vecht en Eem 6 (1), pp. 4-22. (1988)

4) E. Lam - De loopkevers van het Gooi. In voorbereiding.
(1994)

5) E. Lam - Een balans van ruim 100 jaar loopkeveronder-
zoek in het Gooi. Tussen Vechten Eem 10(1), pp. 35-
40. (1992)

Syntomus truncatellus.
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Het goederenbezit van het kapittel van Sint
Jan in het Gooi (deel 2) e.n. Palmboom

In het vorige nummer van TVE (Laren-num-
mer) is ingegaan op de keurmeden en tijnzen en
de ligging van de tijnslanden in het Gooi. In
deel 2 komen de agrarische structuur van het
Gooi en de herkomst van het goederenbezit aan
de orde.

De agrarische structuur van het Gooi

De oudste bouwlanden van het Gooi lagen bij
een op de engen van de nederzettingen. Deze
waren omringd door heidevelden en graslan
den, waarop de boeren hun schapen en koeien
lieten weiden. Dit vee werd vooral gehouden
ten behoeve van de mestvoorziening van het
bouwland en niet in de eerste plaats voor de
produktie van wol en het vlees. Voor deze vorm
van gemengd bedrijf had men bovendien vrij
veel hooi nodig om de periode dat de beesten
op stal stonden te overbruggen. Dit gemengde
bedrijf kennen we ook van elders en het waren
vooral de eigenaars van grotere complexen land
die in staat waren permanent een gedeelte van
de graslanden als hooiland (maatland) af te
scheiden.11

In het Gooi was tot eind van de 13e eeuw de
abdij van Elten ongetwijfeld de belangrijkste
grootgrondbezitter. Haar omvangrijke landbe
zit. dat zij via graaf Wichman uit het kroondo
mein had weten te verwerven, beheerde zij in
de vorm van een domein. Nog in 1129 wordt
het Eltense bezit een curtis genoemd. Op dit
domein woonden onvrije lieden, want bij de
overdracht van de bezittingen aan de graaf van
Holland in 1280 waren ook keurmedige lieden
inbegrepen. Hoe dit domein precies heeft
gefunctioneerd weten we niet, maar we mogen
naar analogie van elders wel aannemen dat de
onvrijen op de engen stukken bouwland in tijns
hielden. Voor een goede bedrijfsvoering was
het gebruik van de weidegronden, de hooilan
den en de woeste grond onontbeerlijk en de
boeren moeten in deze landen gebruiksrechten

Schalkbeeldje uit het Noordertransept van de
Grote Kerk te Naarden, gesneden omstreeks 1490.
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hebben gehad. Wanneer er binnen het domein
behoefte was aan uitbreiding van het landbouw
areaal dan werd door de domeinheer een stuk
woeste grond uitgegeven aan de boeren. De
omvang van hun land op de eng was vaak de
basis voor de oppervlakte van het nieuwe land
dat zij in tijns kregen. De collectieve rechten
werden daarbij omgezet in particuliere rechten
op de grond. In het Gooi bleven de weidegron
den (de meenten), zoals bekend, onverdeeld in
gemeenschappelijk bezit. Dit was dus niet het
geval met de hooilanden. Deze werden per
nederzetting verdeeld onder de boeren die ze
tevoren collectief gebruikten. De boeren die
keurmedeplichtig waren, betaalden daarvoor
een tijns. De verdeling van de hooilanden zal
dus binnen het domein, dat wil zeggen binnen
het lokale verband, zijn geschied. De tijns die
van de maatlanden werd betaald, was dus vanaf
het begin een grondtijns en niet zoals Muller en
Enklaar wilden een hoofdtijns. Hoofdtijnzen
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kunnen wel zijn betaald, maar zij zijn niet
omgezet in een tijns op de grond.

De boeren die land op de eng bezaten, beschik
ten uiteindelijk over rechten op het gebruik van
de weidegrond en een aantal zwaden hooiland.
De koppeling tussen de verschillende delen van
de nederzetting zo nodig voor het bestaan zien
we duidelijk bij de schenking aan de pastoor
van de nieuwe parochie Hilversum. Hij kreeg
12 schepel land op de eng, 3,25 zwad en
2 doorgangen maatland, het recht een aantal
koeien en een paard te weiden en het recht op
vervoer van 20 voer turf.

Ik durf dus wel te stellen, dat ook bij het maat
land van het kapittel van Sint Jan oorspronke
lijk land op de engen zal hebben behoord. In de
tijnslijst van 1415-1420 wordt enige malen de
naam van de tijnsplichtige niet gevolgd door
een aantal zwaden, maar door een bedrag in
geld. Waren dit misschien de stukken land bui
ten de maatlanden? Uit deze reconstructie
blijkt, dat het land een beperkte omvang moet
hebben gehad en dat we zeker niet aan een
groot domein moeten denken. Deze beperkte
omvang moet te maken hebben gehad met de
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Schalkbeeldje uit het Noordertransept van de
Grote Kerk te Naarden, gesneden omstreeks 1490.

herkomst van het bezit.

De herkomst van het goederenbezit

Tot nu toe was bij gebrek aan een duidelijk
bewijs van een schenking van land in het Gooi
aan Sint Jan de gangbare mening, dat de rech
ten van Sint Jan terug te voeren zouden zijn op
de schenkingen die door de Utrechtse bisschop
aan het kapittel werden gedaan bij een ruil in
1085.21 De oorkonde die van deze ruil werd
opgesteld, is weliswaar onecht, maar de
inhoud geeft over het algemeen wel een
betrouwbaar beeld van wat er gebeurd is. In dit
stuk wordt het Gooi echter helemaal niet
genoemd. Wel de Vuurse en De Vrankrijker
heeft op grond van het feit, dat dit bos oudtijds
tot het Gooi werd gerekend, de rechten van het
kapittel van Sint Jan hierop proberen te herlei
den. Deze oplossing is wat geforceerd, want
het bos de Vuurse wordt slechts genoemd als
belending van een stuk land dat toen werd
geschonken en was niet bij de ruil betrokken.
Ik kies daarom voor een andere mogelijkheid.

In een aantekening van de baljuw van de
proost, gemaakt in de rekening van de proosdij
uit 1561-1562 bij de post, waarin de opbrengst
van de tijnzen en keurmedige goederen van de
proost werd verantwoord, wordt een verband
gelegd tussen de betaling van de keurmeden
van de proost en van die van de abdis van
Elten.'1 De abdis placht, volgens deze aanteke
ning, vroeger het beste pand te hebben up de
weerheft van de keurmedige goederen van de
proost en daarom is de opbrengst van de keur
meden voor de proost zo beperkt. Dit recht is
in 1561 in handen van de graaf van Holland.
Onder weerheft zullen we de wederhelft, de
andere helft van de keurmedige goederen moe
ten verstaan. Volgens deze aantekening wer
den de keurmedige landen dus door Elten en
Sint Jan gedeeld. Dit gemeenschappelijke
recht doet denken aan een ander recht dat de
twee geestelijke instellingen om beurten uitoe
fenden, namelijk dat van de benoeming van de
persona van de kerk van Naardinkland. Over
dit recht was een conflict ontstaan dat rond
1180 werd beslecht. Sedertdien benoemden de
abdis en de proost van Sint Jan de persona om
beurten. Hoewel dit niet uitdrukkelijk wordt
genoemd, is het heel goed denkbaar dat men
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toen ook een regeling heeft getroffen over de
inning van de opbrengsten van het land dal bij
de kerk behoorde en waarop zij als eigenaars
van de kerk recht hadden. Waarschijnlijk kwam
het er in de praktijk op neer dat zij de keurme-
den om de beurt inden.

Dat er bij de kerk niet alleen tienden, maar dus
ook land behoorde, blijkt al uit een aantekening
uit het begin van de 10e eeuw. Toen was deze
kerk nog eigendom van de Duitse abdij van
Werden. In een goederenoverzicht van deze
abdij wordt zij vermeld: an Naruthi thiu kirica
endi kiric land. te Naarden de kerk en het kerk-
land. De ligging van dit land wordt nader
omschreven als fan Almeri te Tafalbergon, van
het Almere tot de Tafelbergen. Over de ligging
van deze Tafelbergen is veel gespeculeerd,
maar daarover staat niets met zekerheid vast.
Schönfeld heeft aangetoond dat de identificatie
met de Tafelberg, hel huidige uitkijkpunt bij
Blaricum niet of slechts ten dele juist kan zijn.
Er is immers sprake van meerdere Tafelbergen
(pluralis). Fockema Andreae was van mening
dat er rondom de Gelderse Vallei een aantal
bergjes waren gelegen, waaronder een te
Maarsbergen en de Koerheuvel te Rhenen, die
dienden als waak- en signaalposten en dat dit
de Tafelbergen geweest kunnen zijn, maar voert
voor zijn stelling weinig bewijs aan.4’
Hierboven stelde ik dat het kapittel behalve de
tijnslanden in de maatlanden van Hilversum
(42,5 zwad). Naarden (circa 50 zwad). Huizen
(14,5 zwad) en Laren (6 zwad) ook land op de
engen van deze nederzettingen en dus verspreid
door het Gooi moet hebben bezeten. In de
10e eeuw omvatte de parochie Naarden nog het
hele Gooi en een dergelijke verspreide ligging
van dit kerkland is goed denkbaar. De
omschrijving van het Almere tot de Tafelbergen
moet dit gebied hebben bestreken en dat bete
kent dat we de Tafelbergen ergens aan de ran
den van het Gooi moeten zoeken. Wanneer we
er tenslotte van uitgaan, dat er een bepaalde
relatie heeft beslaan tussen de omvang van het
maatland en die van het land op de engen, dan
mogen we misschien voorzichtig concluderen
dat het meeste land van Sint Jan in Naarden en
Hilversum heeft gelegen en dat het grondbezit
in Laren maar zeer beperkt van omvang is
geweest.

NOTEN
1) J.D.H. Harten - De genese van het Gooise cultuurland

schap. Geografisch tijdschrift, nieuwe reeks (1976) (10),
pp. 93-116; K.P.J. Janse - De koptienden als bron voor
de economische geschiedenis van het Gooi, 1500-1850.
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek. (1992) (55)
pp. 35-73. R. Rentenaar - Mad en made in de toponymie
van Westnederland. Naamkunde. (1972) (4), pp. 284-
319 .

2) Bijvoorbeeld De Vrankrijker, zie 12e jrg. nr. 2, noot 1,
p. 9.

3) Rijksarchief in Utrecht, Archief kapittel van Sint Jan,
nr. 939, rekening over 1561-1562.

4) M. Schönfeld - Nagelaten opstellen. Studies op naam
kundig gebied; verzorgd door D.P. Blok (Bijdragen en
mededelingen der Naamkundecommissie van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam 16). pp. 6-7 (Amsterdam, 1959);
S.J. Fockema Andreae - Maarsbergen en zijn Tafelberg.
Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te
Leuven en de Commissie voor Naamkunde te
Amsterdam 37. (Amsterdam, 1961)
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GEIS: de Gooise ecologische infrastructuur
hersteld! Peter van der Linden

In het Gooi is veel natuur. Heidevelden, bossen
en moerassen, alles is aanwezig. Het Gooi is
dan ook voor veel mensen een aantrekkelijk
gebied om te wandelen en te fietsen. In het
Gooi wonen echter ook veel mensen. Dorpen
als Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen,
Laren en Naarden beslaan grote oppervlakten
van het Gooi. Tussen al die gemeenten liggen
druk bereden wegen. Bovendien lopen dwars
door het Gooi rijksweg A 1 van Amsterdam
naar het oosten en rijksweg A27 van Huizen
naar het zuiden. Ten slotte ligt tussen
Hilversum en Bussum een groot spoorwegem
placement. Dit zijn niet de enige doorsnijdin
gen, tal van wegen doorkruisen de streek. De
natuur is in het Gooi dan ook sterk versnipperd.

Dieren en planten hebben een minimum opper
vlakte nodig om te kunnen leven. De benodigde
oppervlakte varieert per dier- of plantesoort. Zo
heeft een konijnenfamilie aan een enkele hecta
re voldoende, maar een Das heeft minstens hon
derd hectare nodig. Als een natuurgebied te
klein is, kunnen bepaalde dieren daar dus niet
leven.

Een dier kan uit een natuurgebied verdwijnen.
Hiervoor zijn allerlei oorzaken aan te wijzen,
waar nu niet verder op wordt ingegaan. Onder
normale omstandigheden zal het terrein weer
opnieuw bevolkt kunnen worden vanuit een
nabij gelegen ander natuurgebied. De vele
wegen in het Gooi belemmeren deze bewegin
gen. De fauna loopt de kans door het verkeer
overreden te worden, maar sommige wegen zijn
zo druk, dat dieren niet eens een poging tot
oversteken ondernemen. De wegen gelden
daarom duidelijk als een barrière tussen de
natuurgebieden onderling.

Om die reden hebben de Milieufederatie
Noord-Holland. de Stichting Vrijwillig Natuur-
en Landschapsbeheer Noord-Holland, de
Vereniging Leefmilieu het Gooi. de
Vechtstreek e.o. en de Vereniging van
Vrienden van het Gooi laten onderzoeken hoe
deze problemen kunnen worden opgelost. De
resultaten van dit onderzoek zijn maandag 22
november 1993 gepresenteerd tijdens een sym
posium in het raadhuis van Naarden.

i ;

Oorspronkelijke (A) en huidige verspreiding (B) van de Zandhagedis en de potentiële verspreiding na herstel van de
ecologische infrasrtuctuur (C).
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Verplaatsingen
Dieren en planten verplaatsen zich.
Voorbijgaand aan de vele afwijkingen op de
algemene regel is een patroon in die verplaats
ingen te zien. Zo zijn er dagelijkse bewegingen
van slaapgebied naar foerageergebied en omge
keerd. het zoeken van voedsel en het verkennen
van het leefgebied. Ook zijn er seizoensver-
plaatsingen zoals de jaarlijkse voor- en najaars
trek van vogels. Als derde zijn er de meer onge-
riehte verplaatsingen, zoals de zwerftochten
van jonge dieren op zoek naar een eigen territo
rium. verplaatsingen onder dwang van een 'vol'
biotoop, het wegvluchten of de bruidsvlucht
van mieren en bijen op een zomerse dag in
augustus.
De afstanden die worden afgelegd, zijn zeer
variabel. Deze verschillen niet alleen per dier
soort, maar zijn ook een gevolg van levenssta
dia. geslacht en seizoen. De afstand varieert van
enkele tientallen meters in een heel leven en
voor enkele vogelsoorten tot jaarlijks van
Nederland naar Zuid-Afrika en weer terug. Op
het laatste wordt niet verder ingegaan; proble
men en oplossingen die zich hierbij voordoen,
liggen niet in het Gooi.
Voor de gewenste Gooise ecologische infra
structuur zijn vooral de dagelijkse verplaatsin
gen en die over korte afstanden van belang.
Gezien de aard van de problemen gaat het om
dieren die zich te voet verplaatsen en om dieren
die laag vliegend de landschappelijke structuur
volgen. Hoog vliegende vogels zijn niet van
belang bij het bepalen van de infrastructuur, zij
vliegen simpel over de problemen heen.
Uiteraard is het wel van belang voldoende
geschikte biotopen voor deze dieren in stand te
houden dan wel te verkrijgen. De in deze bij
drage behandelde problemen liggen op een
schaal van enkele honderden meters tot een
paar kilometer. De schaal is gekoppeld aan het
gemiddeld dispersievermogen (het vermogen
om zich te verspreiden) van dieren. De proble
men bij te overbruggen afstanden onder onge
veer honderd meter en boven tien kilometer
komen niet aan de orde. Hiervoor is een veel
uitgebreider onderzoek nodig en de schaal van
het Gooi is er te groot of te klein voor.
Met het verzorgen van een goede - en zo moge
lijk optimale - ecologische infrastructuur geven
we dieren een goede lcetplek. Dieren kunnen

dan het hele landschap gebruiken voor hun
levensbehoefte.

Populatiedynamika

De dieren en planten van een soort die met
elkaar in hetzelfde gebied leven, noemen we
een populatie. De omvang van het gebied en
het voedselaanbod bepalen hoeveel exempla
ren van een bepaalde soort er kunnen leven.
Wordt de populatie te klein, dan sterven ze in
dat gebied uit. Het plaatselijk uitsterven kan
verschillende oorzaken hebben: de draagkracht
van het gebied kan afnemen, het gebied kan
door wegen of bebouwing kleiner worden of er
kan een ziekte uitbreken. Als het gebied en de
populatie daarin, in verbinding staat met een
ander leefgebied van die soort kan het oor
spronkelijke gebied weer bevolkt raken.
Biologen spreken bij zo’n netwerk aan popula
ties van een metapopulatie.
Onderzoek heeft aangetoond, dat de overle
vingskans van een dier- of plantesoort in een
metapopulatie veel groter is dan in een enkele
populatie die niet in verbinding staat met een
andere. Een goed voorbeeld van de gevolgen
van een slechte ecologische infrastructuur, van
het ontbreken van een metapopulatie. is het
verdwijnen van de Zandhagedis van de
Zuiderheide. In het verleden kwam dit reptiel
daar voor. Na het lokaal uitsterven is deze
soort, ondanks het geschikte leefgebied, daar
nooit meer verschenen. De Zandhagedis kan
de Zuiderheide simpelweg niet meer bereiken.
Het opnieuw creëren van metapopulaties is de
tweede reden waarom de ecologische infra
structuur moet worden hersteld.

Structuren in het landschap

Dieren verplaatsen zich niet zo maar door het
landschap, midden over de heide of dwars
door het bos, maar oriënteren zich op de land
schappelijke structuur. Door de mens aange
legde lijnvormige structuren als houtwallen,
hagen, lanen en slootoevers worden daarbij
veelvuldig gebruikt. Zo is het bekend, dat de
Das vaak wordt doodgereden juist daar waar
een haag op een verkeersweg uitmondt
(Müskens en Broekhuizen, 1993). Ook de
Kamsalamander is vaak onder hagen en hout
wallen te vinden. Lanen worden veelvuldig
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gebruikt als oriëntatiepunt door vliegende die
ren als vleermuizen (Kapteijn, 1992). vogels en
insekten.

Kleine landschapselementen als poelen, hoog-
stamfruitboomgaarden en geriefhoutbosjes heb
ben ook een belangrijke rol binnen de ecologi
sche infrastructuur. Zij functioneren als tijdelijk
biotoop binnen een voor bepaalde dieren
onvriendelijke leefomgeving. Via deze 'step
ping stones' kunnen dieren stapsgewijs een
afstand tussen twee natuurgebieden overbrug
gen. In het Gooi en de Vechtstreek zijn veel van
deze kleine landschapselementen aanwezig
(Van der Linden. 1990 en 1993a). Alhoewel het
beheer niet altijd optimaal wordt uitgevoerd en
er zeker ook ontbrekende schakels in de keten
van elementen zijn, richt dit artikel zich op
andere problemen binnen de Gooise ecologi
sche infrastructuur.

Het oversteken van wegen

Uit de landschapsanalyse en uit gesprekken met
deskundigen die over de samenstelling van de
landschappen zijn gevoerd, blijkt dat het over
steken van verkeerswegen en brede wateren als
het belangrijkste probleem binnen de Gooise
ecologische infrastructuur wordt ervaren.
Zonder een goede voorziening voor het overste
ken is feitelijk geen ecologische infrastructuur
denkbaar. Het onderzoek heeft zich daarom
voornamelijk gericht juist op dit probleem.
Aan de hand van de theoretische ecologische
infrastructuur (Anonymus, 1991 en 1992a) en
het wegen- en waterenpatroon van de regio is
bekeken waar de mogelijke conflicten tussen
mens en de zich verplaatsende fauna zich afspe
len. Deze punten zijn in het eerste kwartaal van
1993 in het veld bezocht. Per locatie is de hui
dige toestand vastgelegd, beoordeeld wat de
eventuele barrière is en hoe deze barrière kan
worden geslecht. In totaal zijn bijna zestig knel
punten bekeken en geanalyseerd. Slechts een
enkel probleem moest als 'onoplosbaar’ wor
den gekarakteriseerd. Bij vier wegen is op dit
moment geen exacte locatie aan te geven voor
de uit te voeren maatregel. Daar is nader onder
zoek, vooral naar verkeersslachtoffers, voor
noodzakelijk. Omdat dit een meerjarig onder
zoek vraagt, is hier geen nadere aandacht aan
geschonken.

Voor het herstel van de ecologische infrastruc
tuur zijn een aantal algemene technische oplos
singen voor bruggen, tunnels en wegen toepas
baar. Hieronder wordt - aan de hand van het
voorbeeld 'zanderij Crailo’ - ingegaan op een
aantal aanpassingen aan de menselijke
infra-structuur om die passeerbaar te maken
voor dieren.

Zanderij Crailo

Voor de ecologische infrastructuur van het
Gooi is herstel van de relatie tussen de natuur
gebieden aan de westzijde van het Gooi (het
Spanderswoud. Kamphoeve, de 's-Gravelandse
landgoederen en meer naar het westen de noor
delijke Vechtplassen) met de centrale heidevel
den en de Gooise Noordflank noodzakelijk.
Deze relatie wordt belemmerd door de Al en
door de Zanderij Crailo. Zonder een mogelijk
heid om de zanderij en/of de Al over te steken
blijven de Gooise natuurgebieden geïsoleerd
ten opzichte van de Vechtplassen, de landgoe
deren en het Spanderswoud met omgeving.
De Zanderij Crailo strekt zich uit tussen
Bussum en Hilversum. Direct aansluitend aan
de zanderij begint de bebouwing van Bussum
en Hilversum. Door de zanderij loopt (in de
lengterichting) een drukke weg en ligt een
spoorlijn met emplacement. Tussen de spoorlijn
en de weg bevinden zich een natuurgebiedje,
een voormalig zwembad, volkstuinen en een
sportveld. Verder ligt er in de zanderij naast de
weg een weiland en naast de spoorlijn sportvel
den. De wanden van de zanderij zijn steil.
In de huidige vormgeving is de Zanderij Crailo
een sterke barrière, terwijl de dieren ook niet
om de zanderij heen kunnen trekken.

Het Spanderswoud en omringende bossen
wordt door de eigenaar, de Stichting Gooisch
Natuurreservaat, als een 'zo-natuurlijk-moge-
lijk' bos beheerd. De huidige natuurwaarden
worden zo verstevigd. Herstel van een ecologi
sche verbinding met de natuurgebieden elders
in het Gooi verhoogt de potentie aanzienlijk.
Dieren kunnen het Spanderswoud dan weer
bereiken en het Spanderswoud kan als kernge
bied functioneren binnen de ecologische
infrastructuur en de regionale metapopulatie
van dieren en planten (Van der Linden &
Praasterink, 1992).
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De Zanderij Crailo verstoort ook de ecologi
sche relatie binnen de metapopulatie van orga
nismen van voedselarme graslanden en droge
heiden. Zo liggen bijvoorbeeld de Fransche
Kampheide en de Snip geïsoleerd ten opzichte
van de centrale Gooise heidevelden.

Oplossing(en)

In de Zanderij Crailo bevinden zich verschillen
de soorten barrières. Deze vergen alle een ande
re aanpak, maar moeten wel op elkaar aanslui
ten. Omdat de barrièrewerking over een groot
tracé plaatsvindt, zijn meerdere oplossingen en
meerdere locaties gewenst. Belangrijk is ook.
dat er een landschappelijke geleiding wordt
aangebracht in de omringende natuur.
In de Zanderij Crailo zijn drie barrières te
onderscheiden, de Naarderweg, de stapelplaats
en de sportvallei. In algemene zin moeten de nu
steile wanden minder steil worden gemaakt.
Een goedkope manier om de nu steile wanden
meer glooiend te maken is hel moedwillig ver
oorzaken van erosie van de kuilrand door hel
rooien van de bomen. Na verloop van tijd ont
staat dan een meer natuurlijke helling en een
geleidelijke gradiënt met hogere natuurlijke
waarden dan de huidige met naaldbomen inge
plante steilw'and. Op de plaatsen waar erosie
problemen kan veroorzaken, is een geleidelijke
overgang van naaldbos naar droog Berken-
Zomereikenbos gewenst.

De Naarderweg
Dit is een drukke tot zeer drukke weg, simpel
oversteken lukt niet. De goedkoopste oplossing
is het aanleggen van een aantal paddentunnels
en het persen van twee pijpen onder de weg
door. De paddentunnels kunnen het best wor
den uitgevoerd als een U-vormige goot. Deze
heeft een hogere effectiviteit dan een smalle
pijp onder de weg door (zie kader). De padden
tunnels moeten aansluiten op het natuurgebied
je in het zuiden van de Zanderij en op de te ont
wikkelen natuur in het weiland. Bij de herin
richting van dit grasland moet vooraf rekening
worden gehouden met de plaats van de padden
tunnels en de andere te nemen maatregelen. Het
is zinvol om op deze locatie twee (of meer)
paddentunnels aan te leggen. Een andere locatie
waar paddentunnels moeten komen, ligt meer
in de richting van Bussum, en wel tussen de

Fransche Kampheide en de waterwinput van
PWN. Onderzoek moet leren of aanleg van pad
dentunnels onder de Franse Kampweg en de
Bussumergrintweg nodig zijn.
Aanleg van een pijp van ongeveer dertig centi
meter doorsnede in het talud van de noordelijke
afrit kan de Bussumse migratieroute vervolma
ken. In de afrit nabij de Wereldomroep moet
een pijp komen van zo groot mogelijke door
snede. Deze sluit aan op de natuurontwikkeling
in het grasland en die van het voormalige
zwembad Crailo. Wat de laatste locatie betreft;
voorkomen moet worden dat hier een nieuwe
hindernis ontstaat. Er is een sterke voorkeur
voor volledige natuurontwikkeling op het voor
malige zwembad.

Het emplacement en de spoorlijn
De spoorlijn zelf is goed over te steken. Alleen
daar waar de spoorlijn op een dijklichaam ligt
moet of de helling minder steil worden gemaakt
of er moet een deel van het dijklichaam worden
weggegraven en het spoor over een bruggetje
lopen.
Het emplacement vergt wat meer inspanning.
De logistiek van de stapelplaats zal zo moeten
wijzigen, dat er ruimte komt voor aanplant van
een strook bomen en struiken. Die strook zal
ongeveer 10 tot 25 meter breed moeten worden.
Aan de oostzijde moet de strook aansluiten op
de bosstrook door de sportvallei en aan de west
zijde op het natuurgebiedje.
In het noorden van het emplacement kan een
migratieroute om het terrein heen worden
geleid. Daar hoeft dan slechts het spoor te wor
den overgestoken. Deze route is te geleiden
door de groenstrook om de stapelplaats uit te
breiden. Verbreding van de groenstrook en ont
wikkeling van een struiklaag is sterk aan te
bevelen. De groenstrook sluit aan op een groen
strook op de grens van Bussum en Hilversum
dwars door de sportvallei. In beide groenstro
ken moet naast struiken en bomen ook ruimte
komen voor een voedselarm grasland of een
heidevegetatie.

De sportvallei
Sportvelden met hun zeer kort gemaaide en
eenvormige grasvelden zijn te beschouwen als
ecologische woestijnen. Hier zal geen dier zich
lekker voelen. Uitgaande van een matig inten
sief gebruik van de velden zal de migratieroute
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tussen de velden door moeten worden geleid. In
de sportvallei zijn daarvoor twee goede moge
lijkheden: een op de grens van Bussum en
Hilversum en een ongeveer halverwege de val
lei. Belangrijk is dat hier ook ruimte is om de
valleiwand meer glooiend te maken.
De noordelijke strook sluit bij de stapelplaats
aan op een route om het emplacement heen. Het
huidige plantsoenbeheer van de strook door de
sportvallei heen is vrij intensief. Het voorstel is
om op die strook een stobben wal aan te leggen.
Een stobbenwal is een rij boomstobben. Zo’n
wal geeft een zeer goede dekking voor muizen
en marterachtigen en functioneert als een zeer
goede migratieroute (Van der Linden & Oude
Elferink, 1993 en 1994). Halverwege de sport
vallei ligt een strook naaldbos. Als de helling
minder steil is en de bosstrook aansluit op een
te creëren bosstrook dwars over de stapelplaats
is hier waarschijnlijk al sprake van een goede
migratiemogelijkheid. Wel wordt aanbevolen
ook deze bosstrook om te vormen tot een droog
Berken-Zomereikenbos.

Paddentunnel of U-goot

Voor het mogelijk maken van het oversteken
van een verkeersweg zijn twee mogelijke
oplossingen: er kan een pijp onder de weg door
worden geperst en er kan een U-vormige goot
worden ingegraven. Beide zijn elders in
Nederland al in praktijk gebracht. Een U-goot
functioneert waarschijnlijk. Belangrijkste reden
is, dat een U-goot minder droog is en hier licht
invalt. Zowel de pijp als de U-goot hebben een
doorsnede van ongeveer 20 centimeter.
Een grotere U-goot (minimaal 40 centimeter
diep) biedt de mogelijkheid om een oplossing
voor een breder scala van dieren aan te leggen.
In zo’n grote U-goot kan namelijk blad en
strooisel worden gedaan. Kruipende dieren als
loopkevers en andere insekten kunnen hier van
profiteren. Ook is zo’n inrichting - met strooisel
en blad - diervriendelijker dan een kale beton
nen goot.
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Eerste stadsplattegronden van Naarden,
Weesp en Muiden, ca. 1560 e.e. van

Dankzij een recent verschenen uitgave is het
mogelijk geworden om op eenvoudige wijze,
mogelijk zelfs thuis, kennis te nemen van de
kaarten die in het midden van de 16e eeuw zijn
gemaakt.
In dit artikel wordt in het kort ingegaan op de
geschiedenis van deze unieke eerste stadsplatte
gronden en wat op deze kaarten ondermeer is te
zien. Uiteraard kan in dit beknopt bestek geen
volledig beeld worden gegeven, daarvoor wordt
u verwezen naar de fraaie uitgave zelf.

In de 16e eeuw had koning Filips II van Spanje
behoefte aan kaarten van de steden en andere
vestingwerken, gelegen in het huidige
Nederland, België en noord-Frankrijk.
Omstreeks 1558 gaf hij daartoe aan Jacob van
Deventer (ca. 1500-1575) de opdracht deze
kaarten te maken. Van Deventer, de "koninklijk
geograaf", woonde in die tijd in Mechelen.
Twaalf jaar later, rond 1570, voltooide hij zijn
kartering van meer dan 222 steden. Pas kort na
zijn overlijden in 1575 kwamen de kaarten in
handen van de vertegenwoordigers van de
koning in Brussel.

Zijn werkwijze

Van Deventer bezocht elke stad die hij moest
karteren om aldaar de toegangswegen af te pas
sen, dus te meten, en daar waar de weg een
bocht maakt de hoek te meten. Van de stad
maakte hij een plattegrond en tekende daarin de
belangrijkste gebouwen en vooral ook de ves
tingwerken. Op deze wijze kreeg hij een nauw
keurig beeld van het wegenpatroon. Op de kaar
ten zijn de gemeten wegen terug te vinden in de
stippellijn in het midden van de weg.
Hij betrok bij het karteren, op verzoek van zijn
opdrachtgever, een ruim gebied rond de stad.
Dit kon van belang zijn omdat bij een eventuele
aanval of belegering een juist beeld van de
omgeving essentieel was.
Het kaartbeeld is verder eenvoudig. De omge

ving van de stad is egaal groen, de grote en
doorgaande wegen zijn witte banen. De meeste
details zijn terug te vinden aan de rand van de
steden met de onmiddellijke omgeving, met de
muren, poorten, rivieren, grachten, bruggen,
wegen en bossages. Het is duidelijk dat de plat
tegronden juist waren bedoeld om dit in kaart te
brengen.

W/

Detail netkaart Naarden, ca. 1560, verkleind.
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Bijkaart Naarden, ca. 1560, verkleind.
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niet geheel duidelijk. Het meest waarschijnlijk
is dat hij aan de hand van meetschetsjes en
andere schetsjes een kaart tekende, de zoge
naamde minuut-kaart. Rond 1570 zal Van
Deventer vanaf de minuutkaarten de netkaar-
ten hebben gemaakt. Voor het overbrengen
van de wegen op de minuutkaart en de netkaart
heeft hij ondermeer gebruik gemaakt van
geprikte gaatjes op belangrijke punten in de
meetschetsen.
De netkaarten werden in drie banden inge
bonden.

Kaarten teruggevonden

Zoals het met veel kaarten gaat raakten ook
deze kaarten, nadat ze niet meer werden
gebruikt, in de vergetelheid. Dit gebeurde
zowel met de serie minuut-kaarten als met de
ingebonden netkaarten.
Pas in 1859 werden 152 losse minuutkaarten
aangeboden op een boekenveiling bij Martinus
Nijhoff in Den Haag. De twee van de drie ban
den in Madrid werden pas in I 875 door een
historicus geïdentificeerd. Eén band bleek ver
loren te zijn geraakt. In de twee overgebleven
banden waren 179 plattegronden terug te vin
den.
Van 222 steden waren één of twee plattegron
den (de minuut- en de netkaart) teruggevon
den. Soms stonden twee steden op één blad,
waardoor het totaal aantal minder is. Van 114
kaarten zijn zowel de minuut- als de netkaart
bewaard gebleven.
In de periode 1884-1924 werden de kaarten
van Belgische steden in een reeks herdrukt en
uitgegeven. In 1916 startte Martinus Nijhoff de
uitgave van reprodukties van Nederlandse ste
den. De reprodukties uit het begin van deze
eeuw zijn terug te vinden in vele collecties.
Het betrof hier echter een reproduktie via een
lithografie, gemaakt naar voorbeeld van de
minuut-kaarten, dus geen fotografische repro
duktie.

Opnieuw uitgegeven

In de recente uitgave zijn zowel de minuut- als
de netkaart fotografisch herdrukt. Door de
twee kaarten naast elkaar te leggen vallen de
verschillen direct op. Niet zo zeer qua loop van
de wegen, maar wel met betrekking tot de

Detail netkaart Weesp, ca. 1560, verkleind.

Bijkaart Weesp, ca. 1560, verkleind.

De bijzondere bouwwerken en de vestingwer
ken heeft Van Deventer als gebouwen ingete
kend (in opstand). Alleen de grote kerken, raad
huizen, kastelen en stadspoorten zijn min of
meer naar waarheid weergegeven. De overige
gebouwen zijn in een gestandaardiseerde vorm
terug te vinden.
Hoe de kaartenmaker precies heeft gewerkt is
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De namen die op het bijkaartje van Naarden
staan zijn:
Sorores - Mariënconvent;
Porta (4x) - Huizerpoort aan de noordzijde,
Buitenvestpoort of' Marktpoort aan de oostzijde,
Turfpoort aan de zuidzijde en de Koepoort of
Amsterdamse poort aan de westzijde;
Templum - Grote Kerk;
Civita domus - Stadhuis, toen nog gelegen aan
de Turfpoortstraat.
Ten zuide van Naarden zien we op de netkaart
het leprozenhuis (Leprosi).
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gebouwen en namen die alleen op de netkaarten
voorkwamen.
Ook stonden bij de netkaarten kleine bijkaar
tenschetsjes met in veel gevallen namen bij de
bijzondere gebouwen.
Het spreekt voor zich dat deze nieuwe uitgave
het raadplegen van de kaarten van Van
Deventer belangrijk vereenvoudigde.
Tot de recent verschenen heruitgave waren de
delen met netkaarten alleen te raadplegen in de
atlas van de Biblioteca Nacional te Madrid.
I let initiatief tot een complete heruitgave werd
in 1974 genomen, maar het vele werk en finan
ciële perikelen leidden er toe dat deze pas in
1992 kon worden gerealiseerd.
In de heruitgave zijn zowel de minuutkaarten
als de netkaarten met schetjes voor het eerst
fotografisch afgedrukt en voorzien van een toe
lichting.

Stichting tot bevordering van de uitgave van de
plattegronden van Jacob van Deventer, 1992.

Voor het gebied tussen de Vecht en Eem
komen kaarten voor van Naarden, Weesp en
Muiden.
Van deze steden zijn zowel de minuutkaarten
als de bijkaartjes bewaard gebleven.
Op de afbeeldingen in dit artikel zijn details
van de kaarten te zien, zowel van de netkaarten
als van de bijkaartjes. Op alle kaarten ligt het
noorden aan de bovenzijde. Detail netkaart Muiden, ca. 1560, verkleind.

Elke kaart zou een bron kunnen zijn voor een
hele beschrijving van de stad in het midden van
de 16e eeuw. Voor dit artikel gaat dat te ver. De
afgebeelde kaarten spreken voor zich.
De gereproduceerde kaarten zijn te raadplegen
in ondermeer het Stadsarchief te Naarden en het
Goois Museum te Hilversum.
Uitgave: Robas BV, Landsmeer in samenwer
king met Canaletto, Alphen aan den Rijn en de Bijkaart Muiden, ca. 1560, verkleind.



Nieuwe waarnemingen op en onder de
GOOlSe hei Frits David Zeiler

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van
de tentoonstelling ’Onder de hei’ in het Goois
Museum en het verschijnen van de gelijkluiden
de publikatie van F.D. Zeiler. De basis was het
unieke onderzoek van de Gooise natuur van
W.H. Wimmers en R.R. van Zweden, afgerond
in 1992. Meer informatie kunt u lezen in de
genoemde publikaties.
Het bekijken van historische kaarten is een
bezigheid waar men nooit genoeg van krijgt. In
de eerste plaats omdat ze mooi zijn, met kunst
zin en vakmanschap gemaakt; veel kaarten zijn
vervaardigd in opdracht van bestuurders of
grondbezitters die er hun bezoekers mee wilden
imponeren. In de tweede plaats zijn ze vaak
zeer gedetailleerd en bevatten een schat aan

informatie over landschap, bewoning, verkeers
verbindingen, grondgebruik en niet te vergeten
aardrijkskundige namen. Tenslotte zijn ze land
meetkundig dikwijls zo precies, dat ze niet veel
onderdoen voor de moderne kadastrale en topo
grafische kaarten. We hebben het dan wel over
de produkten van de Nederlandse kaartmakers
uit de 17e en 18e eeuw, die om de zojuist
genoemde redenen wereldfaam genoten.

Bekijken kan dan ook gemakkelijk overgaan in
vergelijken. Wat is er bijvoorbeeld nog over
van de landschappelijke kenmerken van twee,
drie eeuwen geleden? Hoe sterk is de geografi
sche structuur veranderd door aanleg vain kana
len en wegen, door inpolderingen en ontginnin-
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Gezicht vanaf de Tafelberg, aquarel J. Cats, ca 1770.
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Gezicht op grafheuvels op de Zuiderheide nabij Hilversum, 1990.
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gen, door stads- en
dorpsuitbreidingen?
Of meer in het bij
zonder, zijn de mar
kante punten van
destijds - grenspalen,
heuveltoppen, een
eenzame herberg -
nog op de moderne
kaarten terug te vin
den? Zo kunnen we
de veelbekeken en
veelbeschreven kaart
van de gebroeders
Ottens uit circa 1740
naast de huidige
kaart leggen en in
één oogopslag zien,
dat de betrekkelijke
eenvormigheid en
vooral de openheid
van het Gooi volko
men is verdwenen.
Toen lagen de dorpen met hun min of meer
ronde engen als eilanden in een zee van heide.
Nu, tweeënhalve eeuw later, is de situatie dia
metraal veranderd en liggen de laatste stukjes
van diezelfde heide verspreid en versnipperd
temidden van een bomen- en huizenzee. Dat op
de kaarten waarneembare veranderingsproces is
aan de hand van de geschreven bronnen nog
nauwkeuriger te volgen. Het begint in de 17e
eeuw met de afgravingen aan de westzijde van
het Gooi ten behoeve van de landbouwontgin-
ning ’s-Graveland en de uitbouw van Naarden
tot de sterkste vesting van de Hollandse waterli
nie. Het zet zich in de 18e eeuw voort door toe
doen van de commerciële zanderijen en de aan
leg van de eerste buitenplaatsen. Het neemt na
de eerste heideverdelingen in het tweede kwart
van de 19e eeuw grootscheepse vormen aan en
gaat na de opening van de Oosterspoorweg in
1874 letterlijk in sneltreinvaart. Pas de oprich
ting van het Goois Natuurreservaat in 1932
voorkomt dat de verandering zich volledig vol
trekt, zodat we op de huidige kaart nog een
stukje ’Ottens' kunnen herkennen.

Landschappelijke dynamiek

Zo bezien heeft de befaamde kaart een belang
rijke documentaire functie; hij geeft de eerste

fase weer van de transformatie van Gooiland
van een schier eindeloze heide tot een intensief
gebruikte en bewoonde streek. Daarmee is
uiteraard niet gezegd, dat het landschap voor
die tijd geen enkele dynamiek vertoonde.
Natuurlijke en menselijke invloeden hebben er
voortdurend op in gewerkt, maar meestal ver
liepen veranderingen zeer geleidelijk en werd
op zeker moment een evenwichtstoestand
bereikt. Iets dergelijks heeft zich in nog vroe
ger eeuwen ook in het Gooi afgespeeld. Bij
gebrek aan betrouwbare kaarten van vóór 1600
kunnen we het evenwel alleen aan de hand van
geschreven bronnen volgen, waarbij de
archeologie en de historische geografie voor
belangrijke aanvullingen zorgen.

De heide, die in de tijd van de gebroeders
Ottens nog zo’n overheersende rol speelde in
het Gooise landschap, was op zichzelf al het
eindprodukt van zo’n eeuwenlang verande
ringsproces. Dit was door de mens in gang
gezet en, eerst onbewust, later bewust, bevor
derd. In natuurlijke situaties komt heide niet in
grote oppervlakten voor. Heidevelden zijn het
gevolg van ontbossing voor landbouwdoelein
den en begrazing van niet meer gebruikte
akkers door het vee. Omdat dit alle jonge loten
opvreet, krijgt het bos onvoldoende kans om
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zich te herstellen. Uit stuifmeelanalyse is geble
ken dat de uitbreiding van het open landschap
4500 jaar geleden, aan het einde van de Jonge
Steentijd, al in volle gang was. Bij zo’n onder
zoek gaat men uit van de stuifmeelkorrels, die
bewaard zijn gebleven in een afgesloten grond
laag, in dit geval die onder een grafheuvel op de
Westerheide. Grondmonsters daaruit zijn zorg
vuldig gezeefd en de goed geconserveerde en
makkelijk herkenbare korrels zijn onder een
microscoop gelegd en geteld. Daarbij bleek hei-
destuifmeel 34,5 procent van het totaal uit te
maken; bomen als eik, linde, berk en hazelaar
namen nog bijna de helft in en de rest bestond
uit grassen en kruiden. De grafheuvel is dus in
een vrij open terrein aangelegd, wat het verhaal
zou bevestigen dat deze grafmonumenten altijd
zichtbaar moesten zijn voor de nabestaanden en
voor de voorbijtrekkende vreemdeling.
Eenzelfde analyse van materiaal van onder
enkele Bronstijdgrafheuvels gaf een uitbreiding
van de hei ten koste van het bos te zien, terwijl
een grondmonster dat onder de 15e-eeuwse
Banscheiding was genomen zelfs een aandeel
heidestuifmeel opleverde van 75 procent. Dat
laatste is weer in overeenstemming met histori
sche gegevens over de teruggang van het bos in
de late middeleeuwen. De vraag naar land
bouwgrond en de behoefte aan timmer- en
brandhout was toen dermate groot, dat het land
praktisch moest worden kaalgekapt. In het Gooi
restte nog een schamel stukje Goyerbos bij
Hilversum en kort na 1600 was ook daarvan
niets meer over.

De vorming van die grote, stille heide is dus
onder menselijke invloed geschied. De instand
houding ervan was al evenzeer afhankelijk van
de mens. In het Gooi is die toestand omstreeks
1300 min of meer gefixeerd door de afspraken
over het gemeenschappelijk grondgebruik. Het
verhaal is bekend: na de overdracht van het
bewind over ’Naardingland’ door de abdij van
Elten aan de graven van Holland in 1280 moe
ten er al spoedig regels zijn gesteld voor de
’gemene gronden’, zoals de heiden, weiden,
venen en bossen buiten de dorpsgebieden wer
den aangeduid.
Hieruit groeide het instituut van de Erfgooiers,
de boeren uit de dorpen die een erfelijk recht
bezaten op het gebruik van die gronden voor
schapen- en veedrift, afplaggen, turfsteken en

houthakken. Dit gebruik was kleinschalig en
weinig intensief; het was gericht op handhaving
van de bestaande toestand. Dat gold met name
de heide, omdat de schaapskudden die daar
ronddwaalden een cruciale rol speelden in de
agrarische produktie van het Gooi. Schapemest,
heideplaggen en strooizand waren onmisbaar
voor de schrale akkertjes op dc engen rond de
dorpen. Zelfs na de uitvinding van de kunst
mest heeft het nog een halve eeuw geduurd,
voor dit door minstens vijfentwintig generaties
gepraktiseerde landbouwsysteem werd opgege
ven. De Stichting Gooisch Natuurreservaat
kreeg dus in 1932 niet alleen het beheer over de
laatste stukjes heide, maar vooral ook over de
rest van een gebied waarin de geschiedenis zijn
sporen had achtergelaten.

Prehistorische cultuursporen
Extensief grondgebruik, zoals dat van de
Gooise heide, laat naast de bestaande vegetatie
of het door wisselwerking gegroeide, nieuwe
ecologisch evenwicht ook cultuursporen intact.
Nu zijn de meest opvallende voorbeelden daar
van natuurlijk sinds jaar en dag bekend: de net
al even genoemde grafheuvels uit de Jonge
Steentijd en de Vroege en Midden Bronstijd.
Op de Larense Wester- en Zuiderheide alsmede
de Hoorneboegsche Heide bezuiden Hilversum
liggen er nog ettelijke tientallen, waarbij we
overigens wel moeten bedenken dat het voor
het merendeel gaat om een soort lege omhul
sels. Vooral in de 19e en vroege 20e eeuw zijn
ze door ’liefhebbers’ zodanig doorwoeld, dat
van de oorspronkelijke opbouw, laat staan van
de grafinventaris, weinig bewaard is gebleven.
Gelukkig kon een representatief aantal tijdig
worden onderzocht en daaraan danken we onze
kennis over ouderdom, structuur en gebruik.

Veel minder in het oog springen de bijzettingen
uit de periode die volgde, die van de
Urnenveldencultuur. Vanaf ongeveer
1100 v.Chr. had lijkverbranding de overhand
gekregen op begraving en staakte men ook de
bouw en het gebruik van grafheuvels. Voortaan
werden de urnen met crematieresten direct
onder het maaiveld ingegraven en wat restte
was een minuscule verhoging van het terrein.
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Voor een geoefend oog zijn ze herkenbaar, op
voorwaarde dat er sprake is van geen of bijna
geen begroeiing. Deze situatie nu deed zich
enkele j aren geleden voor, toen op de
Westerheide systematisch stukken terrein wer
den afgebrand om de vergrassing tegen te gaan.
Vrijwilligers hebben de omgeving, waarvan
bekend was dat er zich een urnenveld bevond,
heel nauwkeurig afgezocht en elke kleine ver
hoging, die mogelijk van menselijke oorsprong
was, op de kaart ingetekend. Op deze wijze
werden ongeveer honderd punten gekarteerd,
die tot dusverre onopgemerkt waren gebleven.
Of ze er terecht op staan, is een kwestie van
nader onderzoek, en dat kan wachten, daar het
hier gaat om een beschermd archeologisch
monument waarvan het bestaan niet wezenlijk
bedreigd wordt. Potentieel echter is dit urnen
veld alleen al door zijn omvang - tenminste 700
bij 900 meter - het grootste van Nederland.

Uit dit voorbeeld blijkt overduidelijk de conser
verende werking van het heidebeheer, zoals dat
onder de Erfgooiers bestond en nu door hun
rechtsopvolgers van het GNR wordt voortgezet.
Daarmee is niet gezegd, dat er na het gebruik
als begraafplaats alleen nog maar schapen over
de omgeving van de Aardjesberg hebben
gezworven. Het tegendeel is waar; de heide is
weliswaar extensief gebruikt, maar wel voor
allerlei verschillende doeleinden en dat onon
derbroken door tot in onze dagen. Vrijwel iede
re cultuurperiode heeft er zijn sporen achterge
laten, al moet worden toegegeven dat de
Ijzertijd, de Romeinse Tijd en de Vroege
Middeleeuwen schaars vertegenwoordigd zijn.
Dat geldt voor archeologische vondsten even
zeer als voor sporen die nog zichtbaar zijn in
het veld. Een mogelijke verklaring is, dat een
deel van de bevolking tijdelijk of permanent
naar de kleistreken is getrokken. Die verhuizing
van de hoge zandgronden naar de kust moet vrij
algemeen zijn geweest, onder meer in het noor
den van het land waar ze leidde tot de bloeiende
terpencultuur. Mogelijke relaties zijn eveneens
gevonden tussen bewoners van een
IJzertijdnederzetting bij Assendelft en het Gooi.
Het aardewerk, dat zij gebruikten en waar
schijnlijk ook ter plaatse vervaardigden, werd
gemagerd (dat wil zeggen minder vet gemaakt)
met gruis dat wellicht afkomstig was van onder
de Gooise hei.

Laatmiddeleeuwse resten

In de late middeleeuwen is de Gooise hei
opnieuw voor velerlei doeleinden gebruikt, ook
nadat er door ’Stad en Lande’ grenzen waren
gesteld aan de dreigende overexploitatie.
Opvallend is daarbij de terugkeer van het feno
meen ’begraven’ en de centrale positie die dat
letterlijk zou gaan innemen in de beeldvorming
van het gebied. We doelen op het Larense St.
Janskerkhof. Een plek, die omhangen is met
mysterieuze verhalen waaraan we helaas geen
enkel betrouwbaar feit kunnen ontlenen. De
meeste thema’s uit volksverhalen zijn namelijk
universeel en het enige wat we ervan kunnen
zeggen is, dat een plek voor de bevolking een
zekere gevoelswaarde moet hebben wil hij in
zo’n verhaal een rol gaan spelen. Het verhaal
volgt dus meestal de plek en niet andersom.
Kennelijk voldeed het St. Janskerkhof aan de
vereisten, want bekende motieven als een brute
moord op drie jonge maagden, wonderdoende
relieken van de heilige zelf en verplaatsing van
de kerkfundering door vreemde krachten spelen
ook hier een prominente rol. Nu zegt het
bestaan van legenden rond zo’n plek natuurlijk
wel iets over een lange traditie. Historisch gaat
deze in ieder geval terug tot de 1 le eeuw. toen
het kapittel van St. Jan te Utrecht bezittingen in
onder meer de Vechtstreek en het Gooi ver
wierf. Het Larense godshuis is vermoedelijk
ontstaan als een kapelletje ten behoeve van de
horigen of pachters van St. Jan; de overige
bewoners van 'Naardingland' gingen in de
hoofdplaats Naarden ter kerke.

Eeuwenlang moet de kapel, later kerk op het St.
Janskerkhof een oriëntatiepunt op de Gooise
hei zijn geweest - ook toen het bijbehorende
dorp Laren zich omstreeks 1400 naar de
oostrand van de zandgrond begon te verplaat
sen. Zelfs nadat het gebouw verdwenen was,
bleef het ’Laaren Kerkhof’, zoals het op de
kaart van de gebroeders Ottens wordt aange
duid, duidelijk herkenbaar. Het vormde nog
altijd een punt, waarop een groot aantal wegen
samenkwam, zoals de belangrijke postroute van
Amsterdam via Naarden naar Amersfoort. Van
de andere wegen waren er volgens de traditie
liefst zeven getooid met de naam ’doodweg’;
drie daarvan zijn ook in het huidige landschap
van de Westerheide nog te zien. Deze doodwe-
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gen zijn al evenzeer als het kerkhof zelf tot de
verbeelding gaan spreken; dat ze ermee samen
hangen is duidelijk, maar de traditie wil het ont
staan ervan vaak veel verder terugvoeren, bij
voorbeeld tot de tijd van Karei de Grote of zelfs
de voorchristelijke periode. Nuchter vergelij
kend onderzoek, waarbij de historische kaarten
ons weer onmisbare informatie geven, toont
aan dat sommige van deze wegen pas zijn ont
staan toen de oude kerk al met de grond gelijk
was gemaakt. De meest noordelijke van
genoemd drietal over de heide, die op de voor
malige Westereng van Bussum aanloopt, komt
op de Ottens-kaart nog niet eens voor en staat
pas op de veertig jaar jongere kaart van
Ketelaar voor het eerst aangegeven. Ook de
’middelste’ doodweg, die over de Aardjesberg
loopt in de richting van 's-Graveland (en nu
eindigt voor de zandafgraving van Crailo),
dateert waarschijnlijk niet van veel vroeger dan
de 17e eeuw. In zijn doorgaande functie kan de
weg immers niet ouder zijn dan het dorp waar
hij naar toe leidt. De meest zuidelijke doodweg
tenslotte, die achter de Erfgooiersstraat
ophoudt, maar eertijds in verbinding stond met
de doodweg bij de Hilversumse Bachlaan, lijkt
de oudste van de drie. Hij kan al in de 16e eeuw
een schakel zijn geweest in de route tussen
Laren en Kortenhoef. Of men de functie als
'weg, waarlangs de begra
fenisstoet gaat’ toen reeds
als belangrijkste zag, is
echter zeer de vraag.
Misschien is het hele
doodweg-begrip wel voor
namelijk een romantische,
postmiddeleeuwse ontwik
keling.

Wegen op de hei: ze waren
en ze zijn moeilijk te
traceren. De aard van de
bodem bracht met zich
mee, dat karresporen snel
mul werden en begonnen
te verstuiven. De voerlie
den zochten dan een iets
ander tracé en dat leidde
uiteindelijk tot een wirwar
van wegrelicten. In de huidi

ge vegetatie zijn deze overblijfsels duidelijk
waarneembaar als brede, wat hoger gelegen
banen, weelderig begroeid met Pijpestrootje.
Sporenbundels worden ze ook genoemd; de
Westerheide bevat er nogal wat en ze zijn lang
niet allemaal te verklaren. Sommige van deze
wegrelicten lijken de prehistorische grafheuvels
te volgen; andere laten zich leiden door de laat
middeleeuwse banscheiding tussen het Laarder
en het Hilversummer grondgebied.

Wat 'onder de hei’ moet blijven

Met voorchristelijke en christelijke begraaf
plaatsen en oude of meer recente wegverbindin
gen hebben we nog maar twee soorten cultuur-
sporen ’onder de hei’ vandaan gehaald. Er zijn
daarnaast ook resten van agrarisch gebruik te
vinden en dan niet alleen in de vorm van de
’nieuwe’ boekweitakker op de Aardjesberg. We
kunnen ook denken aan de vondst van een 12e
eeuwse boerderij ter plekke, aan de drie nog
bewaarde schapenkampjes en aan de leemkuil
met een waterput ten noordwesten van het St.
Janskerkhof. De laatste is een gevolg van de
kleinschalige graverij naar leem, zand en grind
voor eigen gebruik, die blijkens de Assendelver
vondsten al kan teruggaan op de Jonge
Steentijd, waarin men overigens ook kleine
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Opgraving Heuvel van de Zeven Bergjes, tekening J. Briedé, 1926.
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Vondsten uit grafheuvel 206, een standvoetbeker met visgraat versiering,
een stenen strijdhamer en een blok kristallijn, onbewerkt gesteente.
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vuursteenvoorkomens onder diezelfde hei wist
op te sporen en te exploiteren.

Het moge duidelijk zijn: op en onder de hei
bevindt zich een cultuurreservaat zonder weer
ga, waarin de geschiedenis van het Gooi in
velerlei vorm is vastgelegd. Het enige wat wij
moeten doen, is deze overblijfselen traceren,
proberen te begrijpen en vooral: voor vernieti
ging behoeden. Dat laatste is voor de beherende
instantie, de Stichting Gooisch Natuurreservaat,
een lastige opgave. Natuurbeheer, van welke
snit dan ook, rust op een traditie en ervaring
van ten minste enkele generaties. Het veiligstel
len van zichtbare en vooral onzichtbare sporen
vereist evenwel een tot nu toe ongekende aan
pak. Goed, grote afplagmachines die ook een
stukje van de bovengrond van een cultuurmo
nument meenemen, zet men op kwetsbare
plaatsen niet meer in. Maar hoe staat het met de
’grote grazers’ of de methoden ter bestrijding
van de ’bospest’? En hoe kan men een monu
ment het meest effectief beschermen tegen de
nog steeds toenemende recreatiedruk? Enige
troost kan worden geput uit de wetenschap, dat
het GNR weliswaar niet de enige terreinbeheer
der is die met deze problemen kampt, maar wel
een der eersten van wie alle cultuursporen bin
nen het eigen gebied volledig in kaart zijn

gebracht. En dat is in
ieder geval een goed
begin.

Aan het slot van deze
bijdrage keren we nog
even terug naar de ver
gelijking die we maak
ten tussen het kartogra-
fisch meesterstuk van
de gebroeders Ottens
en de moderne kaart.
Bij het zien van het
ingeschrompelde hei-
deareaal vragen we ons
onwillekeurig af, wat
er al niet aan cultuur
sporen verloren moet
zijn gegaan. Zoveel
gebied is afgezand zon
der dat ook maar iets
van het oorspronkelijke

landschap is bewaard; ook is er dusdanig veel
omgewoeld ten behoeve van woningbouw of
bosaanplant dat er nooit meer een scherf gevon
den zal worden. Toch mag op grond van verge
lijkend onderzoek worden verondersteld, dat
juist deze laatste stukjes hei enkele van de
belangrijkste concentraties van cultuurmonu
menten bevatten, die ooit in het Gooi hebben
bestaan.
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Jaarverslag over 1992 en 1993 van het
Stadsarchief van Naarden o /««««

Het vorige verslag over de jaren 1990 en 1991
stond vooral in het teken van de verbouw, res
tauratie en inrichting van het Burgerweeshuis
als Stadsarchief. Eind 1991 werd het gebouw
officieel in gebruik genomen door de commis
saris van de Koningin. In 1992 en 1993 werd
gewerkt aan de vorming van een samenwer
kingsverband met de gemeenten Muiden en
Bussum. Met positief resultaat. Met ingang van
1994 zal het Stadsarchief van Naarden de histo
rische archieven van Muiden en Bussum gaan
beheren en de dienstverlening verzorgen.
In 1993 werd één van de belangrijkste archie

ven voor de geschiedenis van het Gooi verwor
ven. Op 10 september van dat jaar werd het
omvangrijke ’Erfgooiers’-archief van de Stad
en Lande Stichting in beheer overgedragen aan
het Stadsarchief. Daarnaast werden ook een
aantal kleinere particuliere archieven verwor
ven.
In samenwerking met het Streekarchief voor
het Gooi & de Vechtstreek te Hilversum werd
gewerkt aan het samenstellen van een histori
sche bibliografie van het gebied tussen Vecht
en Eem, een initiatief van de Stichting Tussen
Vecht en Eem.

In het pand waarin het Stadsarchief
thans is ondergebracht, kon de dienst
verlening aan het publiek verder wor
den uitgebouwd. Dit resulteerde in
een verdere toename van het aantal
bezoekers. In 1993 werden in totaal
677 bezoeken aan het archief
gebracht. Verheugende ontwikkelin
gen, die naar verwachting in de
komende jaren, wanneer het
Stadsarchief tevens gaat fungeren als
Streekarchief voor Muiden en
Bussum, zullen worden gecontinu
eerd.

Belangstellenden kunnen een exem
plaar van het jaarverslag verkrijgen
via het Stadsarchief Naarden,
Postbus 5000. 1410 AA Naarden,
tel. 02159-57811.

Stadsarchief N aarden

Jaarverslag over 1992 & 1993

• i  «■
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

Voor veel mensen in het Gooi is het niet altijd
even duidelijk wie wat doet voor natuur en
landschap in het Gooi. Omdat ook onder onze
leden wel behoefte bestaat aan het duidelijk op
een rijtje zetten, het volgende:
Onze vereniging, de Vereniging van Vrienden
van het Gooi streeft er al ruim 60 jaar naar het
karakter van het Gooi, zoals dat tot uiting komt
in natuur en landschap, te bewaren.

De aanwezige natuurwaarden, de typische vorm
van het landschap van heide, bossen, akkers en
dorpen zijn het waard te blijven voortbestaan.
Dat immers is het wat het Gooi tot een goed en
mooi gebied maakt om in te wonen en te wer
ken. Van groot belang is het daarbij dat de
onderlinge samenhang van het landschap blijft
bestaan. Veel van de waarden gaan verloren als
de samenhang ertussen verbroken wordt.
Een goed beheer van de natuur is een van de
belangrijke doelen van de vereniging. Daarvoor
is ook nodig verdere aantasting te voorkomen.
Daarom volgt de vereniging ook nauwgezet de
planologische ontwikkelingen en brengt zij haar
standpunt bij de besturen van gemeenten,
gewest en provincie ter tafel, steeds vanuit de
visie: het Gooi is een geheel, het mag niet ver
der verstenen en dichtslibben. Helaas zijn wij
herhaaldelijk genoodzaakt bezwaar tegen som
mige ontwikkelingen aan te tekenen.
De leden van de vereniging dragen aldus zorg
dat er een regionale organisatie is die steeds
kritisch ontwikkelingen volgt teneinde het
mooie Gooi mooi te houden.

In het Gooi is ook werkzaam de Stichting Goois
Natuurreservaat. Wij onderhouden goede
vriendschapsbanden met deze stichting. Het is
een regionale organisatie, die vele natuurterrei
nen beheert. Deze beslaan grote delen van het
Gooi, vooral de resten van de heiden en bossen.
Door aankoop tracht men deze reservaten te
vergroten en af te ronden. Het beheer van de
terreinen is kostbaar, ook omdat voorzieningen

voor de bezoekers moeten worden getroffen.
Het GNR ontvangt hiertoe belangrijke subsidies
van de Gooise gemeenten, Amsterdam en de
provincie.

Daarnaast bestaat de Stichting Steun Goois
Natuurreservaat, die van sponsors en donateurs
gelden weet in te zamelen om het beheerwerk te
ondersteunen.

Intussen blijven wij de Vereniging van
Vrienden van het Gooi.
Samen met de Stichting Tussen Vecht en Eem
(een samenwerkingsverband van Historische
Kringen) geven wij het kwartaalblad ’Tussen
Vecht cn Eem’ uit, waarin het bijzondere karak
ter van het Gooi steeds belicht wordt en infor
matie over de verenigingsactiviteiten aan de
leden wordt gegeven.

Onze Vereniging van Vrienden van het Gooi
kent ook een Natuurwacht, een aparte activiteit.
De leden van deze Natuurwacht verzorgen op
vrijwillige basis voorlichting en houden toe
zicht in de Gooise natuur.

De leden van onze vereniging kunnen voorts
deelnemen aan door ons georganiseerde excur
sies in de Gooise natuur en hebben toegang tot
enkele landgoederen.

Algemene ledenvergadering 1994

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenverga
dering gehouden op 12 april 1994 in De
Boerderij in Huizen.

Opening
De voorzitter, ir J.W.G. Pfeiffer, opent de ver
gadering in aanwezigheid van 16 belangstellen
den inclusief het bestuur. Een speciaal woord
van welkom richt hij tot de ereleden, de heren
ntr F. Le Goultre en mr M.W. Jolles en tot het
lid van de raad van advies,
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de heer H. van Goudoever. Bericht van verhin
dering is ontvangen van de heer dr W. Kraak
(erelid), de heer W. Nugteren en mevrouw
B. van der Water.

De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar,
waarin weer op verschillend gebied bedreigin
gen voor de natuur zijn ontstaan. In dit verband
noemt hij de verbreding van de A27, een rond
weg over de heide bij Hilversum en de nog
steeds niet aangepakte afsluiting van de
Verlengde Bergweg in Blaricum. Met de beslis
sing van de gemeente Hilversum geen toestem
ming te geven voor de aanleg van tennis- en
short-golfbanen in de Hilversumse Meent bij
Bussum zijn wij zeer tevreden. De aanvraag
voor een bouwvergunning van een McDonald
Drive-in in Blaricum is voorlopig niet verleend.
Plannen zijn in ontwikkeling voor de aanleg
van een nieuwe begraafplaats in Huizen
(Ericaterrein) en voor de aanleg van een golf
baan (Wolfskamer) eveneens in Huizen. Ook
de sneltram-ideeën zijn weer ter discussie
gesteld. Het bestuur blijft alert en neemt actie,
indien mogelijk. in een zeer tijdig stadium.

Tijdens een symposium in het gemeentehuis in
Naarden is het zogenaamde GEIS-rapport aan
geboden. In dit rapport wordt de Gooise
Ecologische Infrastructuur beschreven en wor
den de knelpunten in de verbindingszones op
kaart aangegeven. De opsteller, de heer Peter
van de Linden, geeft eveneens per project een
aantal mogelijkheden aan om verbindingen tus
sen leefgebieden van plant en dier tot stand te
brengen. Het is de bedoeling dat de uitwerking
in handen komt van gemeenten, bedrijven en
particuliere organisaties. Onze vereniging stelt
zich voor, mede met behulp van een actie onder
onze leden, voor financiële bijdrage een drietal
kleinere projecten te adopteren. Gedacht wordt
aan een project bij het Tienhovens kanaal, bij
de Koeienmeent (op de grens van Bussum en
Hilversum) en bij ’t Harde in de buurt van de
omstreden Verlengde Bergweg in Blaricum.
Uiteraard is een kostenraming een eerste nood
zaak. De leden zullen hier tijdig bij worden
betrokken.

Tegen de begrazingsplannen van het GNR op
de Westerheide is heftig gereageerd. Wij zijn
van mening dat behoud van de heide een

belangrijke bijdrage levert voor het welbevin
den in het Gooi en wij hebben ons dan ook
achter de plannen geschaard.

De enquête die wij onze leden als bijlage van
het blad TVH hebben toegezonden, had een
goede respons. Het tijdschrift blijkt zeer te
worden gewaardeerd en wij zullen ons inspan
nen bij te dragen aan de verfraaiing van het
tijdschrift. Een aantal suggesties nemen wij
over; aangeboden hulp op divers gebied wordt
graag geaccepteerd.

De bijeenkomsten speciaal voor leden in
Huizen en Bussum/Naarden hadden een goede
opkomst. Het grootste deel van de avond is
besteed aan discussies; ook werden vragen
gesteld richting het GNR. Op onze avond in
Bussum was een vertegenwoordiger van het
GNR aanwezig, zodat op vragen direct kon
worden gereageerd. De plaatselijke bijeen
komsten zullen worden voortgezet.

Jaarverslag van de secretaris en financieel
jaarverslag
Deze jaarverslagen 1993 werden goedgekeurd.
Gevraagd wordt naar de mogelijkheid nieuwe
leden te werven. Gememoreerd wordt aan onze
stand, die in Singer jaarlijks aanwezig was op
de Herfst flora, waar goede propaganda werd
gemaakt voor onze vereniging. Helaas is een
einde gekomen aan deze activiteit van Singer.
De voorzitter betreurt de teruggang van de
leden en houdt zich aanbevolen voor sugges
ties voor ledenwerving.

Rekening en verantwoording over 1993
De penningmeester, mrG.H. Fuhri Snethlage,
stelt het bestuursvoorstel aan de orde het batig
saldo van ƒ 15.700,- geheel toe te voegen aan
de Aktiereserve. Zoals hierboven vermeld, is
het de bedoeling een paar projecten uit het
GEIS-rapport te adopteren, die mede met
behulp van deze reserve kunnen worden gefi
nancierd.

Vaststelling van de begroting 1994
De heer Van Goudoever is van mening dat van
de inkomsten wel een zeer hoog bedrag wordt
aangewend voor het tijdschrift. Volgens de
voorzitter is het tijdschrift, gezien ook de uit
komst van de enquête, belangrijk voor onze
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leden. Om het blad aantrekkelijker te maken en
verkoop aan derden te stimuleren is het de
bedoeling, in overleg met de redactie, een
bedrag hieraan te besteden.
Advertentie-acquisitie blijft een probleem. De
heer Jolles stelt voor hiervoor een professioneel
bedrijf te benaderen, althans om ons van advie
zen te voorzien.

Vaststelling contributies 1995
Het bestuur stelt voor de contributie ongewij
zigd te houden op minimaal ƒ 20,-. De heer
Jolles stelt een verhoging voor; de heer Le
Coultre zou daar bezwaar tegen hebben gezien
onze samenwerking bij het tijdschrift en een
zekere overeenkomst in bijdragen van
leden/donateurs. Besloten wordt de contributie
opnieuw te bekijken voor 1996.

Bestuurswisseling
Helaas moet afscheid genomen worden van
mr G.H. Fuhri Snethlage die een tweede perio
de van acht jaren, de eerste was in de jaren
zestig, met goede resultaten voor onze vereni
ging heeft volbracht. Onze Vereniging is finan
cieel goed gezond, waar zijn beleid veel toe
heeft bijgedragen. Namens de Stichting TVE
bedankt de heer Le Coultre hem voor de zorg
vuldige manier waarop hij de financiële kant
van het tijdschrift met de Stichting heeft behan
deld.
Drs J. Kwantes besloot, wegens persoonlijke
omstandigheden, zijn bestuurslidmaatschap te
beëindigen. De voorzitter dankt hem voor de
vele waardevolle adviezen speciaal op het
gebied van ruimtelijke ordening.
Van de heer Farjon nam het bestuur al eerder
afscheid. Eind vorig jaar vertrok hij naar
Engeland (Universiteit van Oxford), waar hij
met zijn deskundigheid een inventarisatie op
gaat zetten op het gebied van pijnbomen.
Het bestuur stelt voor als bestuurslid te benoe
men de heer D.A. Jonkers, ornitholoog, wonen
de in Blaricum, wat bij acclamatie geschiedt.
De heer Pfeiffer is bereid zijn functie nog enige
tijd voort te zetten.

Tijdens de rondvraag komen de plannen in de
gemeente Huizen om een golfbaan aan te leg
gen op het recreatiedeel van Wolfskamer aan de
orde. De plannen zijn vergevorderd, maar nog
niet definitief.

Na de pauze volgt een lezing van de ecoloog
P.A. Jansen over geïsoleerde gebieden en de
(onmogelijkheid de soort in stand te houden.
Zijn lezing was een aanvulling op datgene wat
in het GElS-rapport naar voren komt, namelijk
de noodzaak verbindingen in stand te houden
dan wel tot stand te brengen.

Vergrijzen de Vrienden?

H.J. Proper

Op 9 maart jl. organiseerde de VVG in Bussum
een contactavond voor leden. De eerste vond
plaats in Huizen. De zaal zat vol, een teken dat
de vereniging springlevend is, al werd er wel
zorg uitgesproken over de vergrijzing van de
VVG.

Onze voorzitter, de heer Pfeiffer, hield een
korte inleiding over een aantal activiteiten van
het bestuur, bijvoorbeeld:

het kritisch volgen van ruimtelijke
ontwikkeling in het Gooi;

de inspanning om met de Gooise
gemeenten contact te onderhouden om een en
ander zoveel mogelijk in goede banen te leiden;

ons meedenken over vraagstukken
van natuurbeheer in de schaarse paars/groene
ruimte.
Als voorbeelden werden de recente ontwikke
lingen in de gemeente Huizen en Hilversum
aangehaald, namelijk de aanleg van een nieuwe
begraafplaats op het Erica-terrein en het idee
om een short-golfbaan aan te leggen achter
Cruysbergen in de Hilversumse Meent!
Gelukkig is dit laatste onzalige idee, mede door
onze inzet, van de baan. Het bestuur vervult dus
op het gebied van de ruimtelijke ordening
namens de leden een waakhondfunctie!

Hierna ging onze voorzitter in op een andere
interessante ontwikkeling in het Gooi: de aan
leg van nieuwe verbindingsmogelijkheden voor
de natuur. Uiteraard staan de Vrienden hier
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positief tegenover. In het rapport Gooise
Ecologische Infrastructuur (GEIS), dat mede
door steun van dc Vrienden tot stand kwant,
wordt een inventarisatie van knelpunten ver
meld en staan oplossingen aangegeven voor
herstel van een aantal belangrijke ecologische
verbindingen in het Gooi.
Vervolgens was het woord aan de zaal.
Wat betreft het beheer van dc heide kwamen er
vragen over het effect van plaggen, over de
mogelijkheid van begrazing door een schaaps
kudde en de noodzaak van afrastering voor de
grote grazers.
De heer Ubbink. assistent-rentmeester van het
Goois Natuurreservaat (GNR). kon op een aan
tal zaken direct antwoord geven. Hieruit bleek
dat plaggen in combinatie met begrazing bewe
zen gunstige effecten heeft op de conditie van
de heide. Dit is elders in het land, waar reeds
jarenlange begrazing op heide wordt uitge
voerd, vastgesteld. De grazers vreten het jonge
gras selectief tussen de heideplantjes uit. Op
deze wijze kan de groei van grassen en het
Pijpestrootje, die wordt bevorderd door bemes
ting met stikstof uit de lucht, worden afgeremd.
Door de hoge kosten is het niet mogelijk de
gehele heide af te plaggen. Het inzetten van een
schaapskudde met een herder is evenmin haal
baar. Daarvoor is de oppervlakte heide te
beperkt en de recreatiedruk te hoog. Er moeten
dus voor het instandhouden van de heide maat
regelen genomen worden, die het gevoel geven
dat we in onze bewegingsvrijheid worden
beknot.
De Korhaan komt helaas, ondanks alle beheers
maatregelen, niet meer terug. Volgens de zaal
moet het vignet van de Vrienden, de Korhaan,
echter gehandhaafd blijven.

Als ander belangrijk onderwerp deze avond
kwam de vereniging zelf aan de orde.
Vergrijzing en het ontbreken van een duidelijke
eigen identiteit waren de belangrijkste zorgpun
ten. Mevrouw Heimans (oud bestuurslid VVG)
gaf aan dat er te weinig jonge mensen lid wor
den. De vereniging spreekt deze leeftijdscate
gorie niet aan. Deze generatie ervaart veel van
het schoons als vanzelfsprekend. Er zou veel
meer voorlichting moeten worden gegeven. Dit
zou de sympathie en het draagvlak voor de
doelstellingen van de Vrienden vergroten. De
heer Du Mosch hield een pleidooi voor een

intensievere samenwerking met het GNR en
wees erop dat de huidige steunstichting van het
GNR in feite overeenkomt met onze vereniging
zoals die in 1935 werd opgericht. Verder vroeg
hij om nader beraad over zingeving en doel van
de vereniging. Optreden tegen incidentele
bedreigingen achtte hij minder gelukkig.

Ook werd over het tijdschrift ’Tussen Vecht en
Eem' gesproken in verband met het imago van
de vereniging. Het blad heeft een sterk culturele
inslag, het zou veel meer in kunnen gaan op
praktische natuurbeheerproblemen, recente aan
kopen van het Goois Natuurreservaat en moge
lijke bedreigingen. Ook behoeft het tijdschrift
vernieuwing, bijvoorbeeld qua kleur en een
moderner jasje, al wordt de inhoud zeer
gewaardeerd. Waarom is het niet mogelijk een
gecombineerd lidmaatschap aan te gaan, bij
voorbeeld tussen Natuurmonumenten,
Steunstichting GNR en VVG?

Tijdens deze avond werd nog eens pijnlijk dui
delijk dat het moeilijk is uit te leggen dat de
Vereniging van Vrienden van het Gooi heel wat
anders is dan het Goois Natuurreservaat, laat
staan de Steunstichting GNR. De buitenwereld
haalt deze gemakkelijk door elkaar.
Voor de VVG is het belangrijk om over een
duidelijke eigen identiteit te beschikken. Het
wordt hoog tijd dat de VVG de bewoners van
het Gooi weer eens duidelijk maakt waar de
Vrienden voor staan en hoe belangrijk het is
deze met een lidmaatschap te steunen.
Een prima avond, naar aanleiding waarvan in
het bestuur nog eens stevig nagepraat moet
worden.
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Met de Natuurwacht op stap

Al vele jaren organiseert de Gooise Natuur
wacht wandelexcursies door de Gooise natuur
gebieden. Slechts bij hoge uitzondering komt
het voor dat een aangekondigde wandeling niet
door kan gaan. Als dit al eens gebeurt wordt dat
meestal veroorzaakt door extreem slecht weer.
Bang voor een buitje zijn wij zeker niet.
Helaas hebben wij het afgelopen voorjaar twee
wandelingen niet kunnen laten doorgaan.
Wegens familie omstandigheden van de gids
kon de avondwandeling op Groeneveld geen
doorgang vinden. Ook de lange wandeling van
Hilversum-Sportpark naar Soest-Zuid moest tot
onze spijt worden afgelast wegens ziekte van de
gids. In beide gevallen hadden de deelnemers
begrip voor de situatie en zijn zelf een rondje
gaan wandelen.
Eens te meer geeft dit aan hoe kwetsbaar een
kleine organisatie als de Gooise Natuurwacht
is. Het aantal gidsen is beperkt en het aantal
gespecialiseerde gidsen nog beperkter. Niet
iedere gids is overal inzetbaar. De Gooise
Natuurwacht is een kleine maar actieve vrijwil-
ligersgroep die bijna 60 jaar bestaat, met enkele
enthousiaste leden, waarvan sommigen al 25
jaar of langer tot uw dienst zijn.

Ook voor het komende najaar hebben wij weer
een aantal interessante wandelingen voor u op
het programma gezet. Ongetwijfeld is er iets
van uw gading bij.

Herfstwandeling door het Laarder
Wasmeergebied

Datum wandeling: zaterdag 24 september.
Vertrektijd: 10.00 uur. Duur wandeltocht:
circa 2 uur. Vertrekpunt: het toegangshek aan
het eind van de Meerweg te Hilversum. De
Meerweg begint bij de Kruising Kamerlingh
Onnesweg/Anthony Fokkerweg en loopt langs
het gebouw van Philips.

Het Laarder Wasmeer en omgeving is één van

de fraaiste natuurgebieden van het Gooi. Het is
bijzonder rijk aan flora en fauna en is ook land
schappelijk verrassend afwisselend. Een bezoek
aan dit normaal voor publiek gesloten terrein is
zeer de moeite waard, zeker wanneer ervaren
gidsen u er rondleiden. Neem uw camera en
verrekijker mee, want er is ongetwijfeld veel te
zien.

Najaarswandeling Oud-Valkeveen

Datum wandeling: zaterdag 15 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur. Duur wandeltocht:
circa 2 uur. Vertrekpunt: de ingang van de
speeltuin aan de Oud Huizerweg/Valkeveense-
laan te Naarden.

De bossen en natuurgebieden rond de uitspan
ning Oud-Valkeveen zijn een bezoek meer dan
waard. Ze zijn rijk aan vogels en andere dieren
en er is een interessante flora met in deze tijd
van het jaar natuurlijk ook de paddestoelen.
Een wandeling door een landschappelijk zeer
aantrekkelijk gebied.

Derde Sint-Hubertuswandeling

Datum wandeling: zaterdag 29 oktober.
Vertrektijd: 9.00 uur. Duur wandeltocht:
circa 5 uur. Vertrekpunt: het NS station
H i 1 versum-Sportpark.

Voor de derde achtereenvolgende keer organi
seert de Gooise Natuurwacht een Sint-Huber-
tuswandeling, genoemd naar de schutspatroon
van de jagers en de andere leden van het zgn.
groene gilde, waartoe ook de Gooise Natuur
wacht behoort.
Deze keer is besloten er een rondwandeling van
te maken. We komen dus al wandelend weer op
het vertrekpunt terug. Het wordt een echte
lange boswandeling, ook al komen wij onder
weg andere interessante landschapselementen
tegen.
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Een wandeling voor de volhouders onder u en
dat blijken er steeds meer te zijn.
Het is verstandig om voor onderweg iets te eten
en te drinken mee te nemen.

Helaas moeten wij ten aanzien van deze wande
ling enig voorbehoud maken. Bij het ter perse
gaan van dit tijdschrift was onze gids voor dit
soort wandelingen nog volop onder medische
behandeling en het is nog niet helemaal zeker
of hij op tijd hersteld zal zijn.
Belt u voor alle zekerheid kort voor de wande
ling even om te horen of deze al of niet door
gaat.

Een herfstmorgen langs de Gooimeerkust

Datum wandeling: zaterdag 5 november.
Vertrektijd: 9.00 uur. Duur wandeltocht:
circa 3 uur. Vertrekpunt: het voormalige
'Roefje' (voor kenners ccn begrip) aan het
einde van de oude haven van Huizen, nabij de
pier.

Traditiegetrouw organiseren wij deze excursie
in samenwerking met de afdeling 'Het Gooi'
van de Koninklijke Natuurhistorische Vereni
ging.
In een bijzonder fraai en afwisselend landschap
zal speciaal aandacht worden besteed aan de
vogeltrek. Maar ook andere boeiende zaken
komen aan de orde. Vergeet vooral uw verre
kijker niet mee te nemen.
Onderweg wordt een koffiepauze ingelast.

Deelname aan de excursies staat in principe
open voor iedereen en geschiedt altijd op eigen
risico. Honden kunnen absoluut niet worden
toegelaten, ook niet aangelijnd.

De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht
voor om excursies af te gelasten wanneer extre
me (weers- (omstandigheden daartoe aanleiding
geven.

Voor nadere informatie betreffende de excur
sies kunt u bellen met het secretariaat van de
Gooise Natuurwacht te Bussum, telefoon:
02159-15995 (graag na 17.00 uur).
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Vergrassing van de heide
J.T. de Smidt

Het beheer in de terreinen van het Goois
Natuurreservaat

Op verzoek van de Vrienden van het Gooi zal
in enkele artikelen van de zijde van het Goois
Natuurreservaat uitleg gegeven worden over het
beheer in de natuurgebieden. Hieronder volgt
reeds een uiteenzetting over het heidebeheer in
verband met de daar optredende vergrassing.
Volgende bijdragen zullen gaan over het bosbe
heer, engenbeheer etc.

Oorzaak, gevolg en beheer

De heide in Nederland vergrast door stikstofbe-
mesting vanuit de lucht. De dichte grasmat die
daardoor ontstaat, laat geen ruimte meer aan de
karakteristieke flora en fauna van de heide. Het
behoud van biodiversiteit komt hierdoor in
gevaar. Begrazing met runderen blijkt de enige
beheersvorm die nog enig soelaas biedt.

Stikstofneerslag
In Nederland daalt 40 tot 80 kg stikstof per hec
tare per jaar neer uit de atmosfeer. Dat gebeurt
in de vorm van stikstofoxyden (NOX) en van
ammoniak (NH3). De NOX is afkomstig van
het verkeer, de industrie, elektriciteitscentrales
en dergelijke en verspreiden zich over grote
afstand. De NH3 komt van het vee, vooral uit
de bio-industrie, maar ook van melkvee. Deze
ammoniak verspreidt zich niet meer dan enkele
kilometers. Daardoor is de situatie in het Gooi
minder erg dan in de Gelderse Vallei of in de
Peel. Door het Gooi loopt echter een van de
drukste autowegen van het land.
Sinds enige jaren neemt de stikstofneerslag iets
af. Er zal echter nog veel moeten gebeuren
voordat de neerslag terug is op het oorspronke
lijke niveau van 5-8 kg stikstof per hectare per
jaar.
Deze neerslag wordt ook wel zure regen
genoemd. Deze naam is ontstaan, toen de uit
stoot aan zwaveldioxide (S02) hoog was,

afkomstig uit verstookte aardolie en steenkool.
Zuiveringsinstallaties en de omschakeling op
aardgas hebben dit probleem grotendeels opge
lost. Nu bestaat de zure neerslag uit stikstofver
bindingen die op de grond salpeterzuur vormen.
Salpeterzuur is echter niet alleen zuur, het is
ook een belangrijke meststof.

De heide sterft plotseling massaal
Struikheide is een plant die sterk is aangepast
aan het leven in voedselarme omstandigheden.
Dit blijkt onder andere uit het altijd-groen zijn.
Een blad gaat driejaar mee, waardoor de plant
heel zuinig omgaat met de voedingsstoffen die
hij heeft vergaard. De aanpassing blijkt ook uit
het vermogen om met zijn dichte wortelnet een
groot deel van de beschikbare voedingsstoffen
op te nemen. De heidestruik maakt door de stik
stofneerslag dan ook meer blad en dat is rijker
aan eiwit. Dit heeft twee belangrijke gevolgen.
Het eiwitrijke blad is goed voedsel voor de hei-
dekever. Het wijfje legt daardoor meer en gro
tere eieren, de larven hebben betere kansen om
volwassen te worden. Vóór 1970 kwamen
keverplagen eens in de tien jaar voor, nu om de
paar jaar.
Tijdens een keverplaag sterft de heide massaal
af. Dit is op zichzelf niet erg. Vóór 1970 bete
kende dat tijdelijk meer ruimte voor specifieke
kruiden van de heide, zoals Wolverlei.
Rozenkransje, Biggekruid, Grasklokje, Grote
Wolfsklauw en Cypres Wolfsklauw en voor
vele mossen en korstmossen van de heide. Die
kwamen tot bloei of vormden sporen en breid
den zich uit. Na een paar jaar herstelde de heide
zich, maar er bleven altijd wel ijle of open plek
ken, waar deze soorten konden blijven groeien.
Ook de specifieke fauna van reptielen, insekten
en spinnen deed het goed in een heide die zo nu
en dan open werd. Naast de open stukken
waren doorgaans in de buurt ook onaangetaste
stukken heide te vinden. Juist die afwisseling
blijkt het optimum te zijn voor vogels, reptielen

TVE 12 jrg. 1994
- 182 -



en veel andere dieren van de heide.
Vorst is een tweede oorzaak voor massale sterf
te die na 1970 veel heftiger optreedt dan daar
voor. Het hoge eiwitgehalte maakt het de plant
moeilijk om in de winter de stoffen aan te
maken die hem bestendig maken tegen vorst.

De dode heide vergrast

Een dood heideveld heeft twee of driejaar
nodig om een nieuwe heide te laten groeien uit
kiemend zaad. Gras kan het echter in een tot
twee j aar, waardoor de heide er niet meer aan te
pas komt. Met gras worden twee soorten
bedoeld. In de droge heide is het Bochtige
Smele, in de natte heide Pijpestrootje. Deze
twee hebben het vermogen om alsmaar meer en
langer blad te maken als er veel voedsel
beschikbaar is. Ze overschaduwen daarmee de
kiemplanten van de heide, de andere soorten
van de heide, zoals Stekelbrem, Kruipbrem en
de kruiden. Ook de andere grassen worden ver
drongen: Schapegras, Tandjesgras, Borstelgras.
Deze grassen hebben niet het vermogen een
gesloten mat te vormen. Bochtige Smele en
Pijpestrootje kunnen dat wel en maken daarbij
gebruik van de overmaat van voedsel die vrij
komt uit de takken, bladeren en wortels van de
afstervende heide en uit de strooisellaag die in
het volle licht versneld mineraliseert. In het
Gooi is vooral Bochtige Smele het gras dat
dominant is geworden. Van oorsprong is het
een bosplant, die maar spaarzaam op de heide
groeide. De heide was toen te voedselarm.
Omdat in de grasmat vrijwel geen andere soor
ten meer groeien, is daar de levensgemeenschap
van de heide verdwenen. Dit is een groot ver
lies aan biodiversiteit. Doordat de heide overal
vergrast, is een aantal soorten met uitsterven
bedreigd. Hiertoe behoort ook een aantal mos
sen en korstmossen.

Met maaien, branden en plaggen alleen
kan het niet meer

Met de beproefde beheersvormen van de heide
kan het niet meer. Na maaien en branden komt
gras eerder en sterker terug dan de heide.
Afplaggen helpt. Het gras komt echter weer
terug. Vroeger was eenmaal plaggen in de
40 jaar genoeg om de heide in een goede condi
tie te houden. Bij regelmatig branden en maaien

hoefde men eigenlijk nooit af te plaggen op
veel plaatsen. Maar afplaggen was goed voor
bijzondere soorten, omdat er jarenlang open
plekken waren om zich te vestigen. Nu moet
men elke tien jaar plaggen. Die tijd is te kort
voor de specifieke soorten van de levensge
meenschap van de heide om tot ontwikkeling
te komen. Juist als een populatie van kruiden
of mossen zich begint op te bouwen, wordt
alles weer weggehaald. Zo verdwijnen de
meeste soorten voorgoed.

Runderen maken de nodige gaten
Runderen maken gaten in de grasmat door hun
manier van grazen. Ze slaan hun tong om een
bosje gras en halen dat naar binnen. Daarbij
vallen soms gaten in de mat. Dat gebeurt ook
wel onder druk van hun hoeven. Tegelijkertijd
houden ze het gras kort. Die combinatie van
kort gras met gaten geeft onder de huidige
omstandigheden nog de beste overlevingskans
voor de flora van de heide. Een eenmaal ver
grast heideveld zal doorgaans toch eerst afge
plagd moeten worden om de heide terug te
krijgen. Maar met vervolgens een graasbeheer
kan de periode tot de volgende plagbeurt aan
zienlijk verlengd worden. Er is pas zo'n vijf a
tien jaar ervaring met runderbegrazing, dus de
praktijk zal nog veel moeten uitwijzen. De
ervaringen tot nu toe zijn echter overal posi
tief. Kruiden en mossen komen geleidelijk
weer terug.
Het is onze laatste hoop op behoud van de
soorten van de heide in een overbruggingspe-
riode naar de tijd dat de stikstofneerslag is
teruggedrongen. Het nationale en internationa
le beleid is daarop gericht.
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Stad en Lande Stichting jg
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Onderscheiding voor mr M.W. Jolles

Woensdag 29 juni jl. vond in het gemeentehuis
van Huizen de uitreiking plaats van de ’Emil
Luden-penning’ aan de heer mr M.W. Jolles. Al
meer dan 20 j aar was hij nauw betrokken bij de
activiteiten van de Vereniging van Vrienden
van het Gooi en sinds 1993 erelid van die ver
eniging. Daarnaast was hij ruim 10 jaar lid en
later voorzitter van de redactie van het tijd
schrift TVE. Vanwege zijn in genoemde func
ties op bijzondere wijze gedurende vele jaren
betoonde inzet besloot de Stad en Lande
Stichting hem in aanmerking te laten komen
voor genoemde onderscheiding.
Het Emil Luden-fonds werd in 1982 door de
Stichting ingesteld om diegenen, die zich op
enigerlei terrein in relatie tot de historie en de
traditie van het Gooi bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt of daarvan blijk hebben gege
ven door onder meer publikaties op het gebied
van historie, cultuur of wetenschap, de speciaal
voor dit doel beschikbare erepenning toe te
kennen.
De voorzitter van de Stichting,
drs W.K. Hoekzema, benadrukte dat de
Stichting haar besluit tot toekenning van deze
onderscheiding heeft overwogen, dat de heer
Jolles in genoemde functies conform de doel
stelling van de Stichting op bijzondere wijze de
geest van Stad en Lande van Gooiland heeft
levendig gehouden.
De heer Jolles toonde zich zeer verheugd over
de aan hem toegekende eer. In zijn dankwoord
ging hij kort in op de ervaringen van de redac
tie. Als gelukkige omstandigheid, zo merkte hij
op, had de redactie meestal niet te klagen over
voldoende kopij op het gebied van de rijke
Gooise historie. Anders was het gesteld met
natuuronderwerpen of planologische ingrepen;
de artikelen op dat terrein komen veel moeilij-
ker tot stand, aldus de heer Jolles.
Naast zijn echtgenote en twee dochters, werd de
plechtigheid bijgewoond door enkele oud-
bestuursleden van de Stichting, waaronder de

ippci.jieÈ'
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heer Th. van Eijden en de reeds eerder met de
erepenning onderscheiden mevrouw
Scheltema-Vriesendorp en de heer Tydeman en
Van den Berg. Voorts waren aanwezig
bestuursleden van TVE en Vereniging van
Vrienden van het Gooi en vertegenwoordigers
van historische kringen.
Na afloop van de officiële plechtigheid werd
onder het genot van een drankje en een hapje
nog geruime tijd nagepraat.

De Stad en Lande Stichting streeft er overigens
naar deze inmiddels reeds enkele jaren gevolg
de traditie voort te zetten om op die wijze het
zo rijke verleden van de Gooise historie, maar
in het bijzonder die van de erfgooiers - conform
haar doelstelling - voor het nageslacht te bewa
ren.

E.J. Boeters, secretaris
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Goois Museum

T entoonstellingsprogramma

Vaandels in het museum, met beeld van
het verenigingsleven, religie en vakbewe
ging in Hilversum in de periode 1880-1940

1 oktober tot en met 20 november 1994
In de tweede helft van de 19e eeuw was er een
grote toename van de belangstelling voor het
verenigingsleven. In de verzuilde gemeenschap
hadden de protestanten, katholieken, socialisten
elk een reeks van verenigingen, onder meer op
gebied van sport, religie, muziek en vakbewe
ging. Vaak werd als statussymbool van de ver
eniging een vaandel gemaakt. Bij de oprichting
was er meestal te weinig geld in kas om direct
een vaandel te maken of te laten maken. Vaak
vormde een lustrum of jubileum de aanleiding
om van het gespaarde geld een vaandel te ver
vaardigen en voor het eerst te tonen.
Het vaandel was dan
de trots van de vereni
ging. Op bijvoorbeeld
Koninginnedag of bij
demonstraties presen
teerden de verenigin
gen zich in vaandelop-
tochten, de leden lie
pen dan trots achter
hun vaandel.
Ook voor de verenigin
gen in Hilversum zijn
veel vaandels gemaakt.
In totaal zijn er meer
dan veertig terugge
vonden. In de tentoon
stelling zullen meer
dan dertig stuks zijn te
zien. Enkele zijn zeer
eenvoudig, maar de
meeste vaandels zijn
fraaie voorbeelden van
de kunstnijverheid uit

de periode 1880-1940. Bij de vaandels wordt
ook in het kort de geschiedenis van de vereni
ging en het vaandel belicht en waar mogelijk
met foto's van de vereniging met vaandel.
Uitvoeriger is de informatie terug te vinden in
de publikatie over de vaandels en verenigingen
in Hilversum. Dit boekje wordt bij de tentoon
stelling uitgegeven door de Uitgeverij
VerLoren te Hilversum in samenwerking met
het Goois Museum en de Hilversumse histori
sche kring 'Albertus Perk'.

Het Goois Museum,
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum,
Open: dinsdag t/m zondag van 12.30-16.30 uur.
Tel. 035 - 292826. Fax. 035-292515.

Vaandelparade voor het Raadhuis te Hilversum hij bezoek van de Koningin in /  924.
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Uit de tijdschriften

In de Gloriosa, uitgave van de Historische
Kring Ankeveen, VGraveland en
Kortenhoef; 10e jrg., no. 4, november
1993.

Na de klokken de bellen. Wumkes gaat van de
bellebel van de ’s-Gravelandse paardentram in
de tijd terug, toen de ’huysmans huysen’ uit
groeiden tot de buitenplaatsen met huisperso
neel en plaats werkers. Toen kon het niet meer
zonder een bel, waarmee opdrachten aan het
personeel werden gegeven en de vaste uren
voor de maaltijden werden aangekondigd.
Zelfs nu dit verleden tijd is geworden, bezitten
de meeste buitens nog hun bellen. En nog wordt
aan hun allemansendje getrokken.
De schrijver gaat de verschillende buitenplaat
sen langs, van Swaenenburgh, via
Schaepenburgh tot de huizen langs de
Leeuwenlaan, om tenslotte te eindigen bij
Trompenburgh en Gooilust.
Ook de pastorie op Noordereinde 12 komt aan
de beurt. Hier hangt in een simpel klokkestoel-
tje op de zolder een klokje ter grootte van een
flinke scheepsbel, waarvan het touw via de
bovenverdieping in de benedengang uitkomt.
De tijd om op te staan en voor de maaltijd werd
er met de bel aangekondigd; ja zelfs als domi
nee uit de studeerkamer om een of andere reden
naar beneden moest komen.
Dominee Wumkes kan het weten!

In de Gloriosa, uitgave van de Historische
Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef; lie  jrg., no. 1, februari 1994.

Onder de titel ’Een olifant in ’s-Graveland’ ver
telt D. Buitenhuis een aantal wetenswaardighe
den, die iedereen wel bekend voorkomen, maar
die hij nog nooit zo duidelijk in hun onderlinge
samenhang heeft gezien. Zoals bijvoorbeeld de
oorsprong van de familienaam Tromp, de
woede van Cornelis en zijn actie tegen
Noirmoutier, waarbij hij waarschijnlijk zijn

gevoelens van wraak heeft kunnen koelen en
waaraan Kortgene en Loosdrecht nu hun kerk
klokken te danken hebben en de binding van
sommige mensen met olifanten, onder wie
leden van onze Koninklijke familie.
Verder onder meer nog een verhaal van domi
nee Wumkes. die ons aan de hand neemt om in
1913 gezellig mee te gaan winkelen in ’s-
Graveland.

In de Gloriosa, uitgave van de Historische
Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef; l ie  jrg., no. 2, mei 1994.

In zijn artikel 'Herinneringen aan Jan Jansen'
vertelt D. Buitenhuis over de boswachter van
Gooilust en het Corversbos, die in de oorlogsja
ren 1940-45 heel wat meemaakte op en nabij de
buitenplaats van F.E. Blaauw. Interessant voor
wie zich interesseert voor de geschiedenis van
het soms zelfs nu nog genoemde ’Bos van
Blaauw’, maar wat nu eigendom van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
is.
Een reeks verdere artikeltjes handelt over plaat
selijke geschiedenis.

Historische Kring Huizen; 15e jrg. nr. 1,
januari 1994.
Over de visserij en aanverwante bedrijven
schrijft T. Kos. De haringroker maakte in vroe
ger tijden drie soorten bokking: laffe, taaie en
harde. Bot, schol, aal en spiering werden ook
gevangen.
Verder is er een weergave van de lezing die de
heer P. Smiesing verleden jaar november voor
de kring hield over ’Tabakspijpen als bodem
vondst’.
Oorsprong van het pijproken, vorm en versie
ring van pijpen en het bepalen van de ouderdom
komen aan de orde.
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En wel aan de hand van een lading compost van
een in de vorige eeuw op de Zuiderzee gezon
ken schip, waaruit veel pijpekopjes zijn
gehaald.
De stadscompost bleek afkomstig van de
Amsterdamse Landbouw- en Mest Compagnie.
Het verhaal eindigt met de nuttige vermaning
dat verzamelaars van pijpekopjes lid kunnen
worden van de Pijpelogische Kring Nederland.

Villa Amucla, uitgave van de Historische
Kring Stad Muiden; no. 26, 7e jrg., no. 2,
december 1993.

Opening met gejuich: de Raad van State heeft
de bouw van een nieuw gemeentehuis aan het
Ravelijnspad voor onbepaalde tijd opgeschort.
De Historische Kring is natuurlijk niet het
lichaam bij uitstek om zich tegen heilloze
gemeentelijke plannen te weer te stellen; zij
betuigt dan ook haar dank aan de Stichting
Menno van Coehoorn, waarmee nauw is
samengewerkt in deze.
Snuffelend in oude gemeenteraadsverslagen
vond drs S.C. van Diest een verslag van een
extra vergadering van 30 december 1797, waar
in de burgers Jan en Pieter Molenaar en Jan
Visser geprezen worden voor hun menslieven
de redding van twee schipbreukelingen voor de
Zuiderzeekust. Behalve vergoeding van de
schade aan hun schip en zeiltuig kregen de drie
van stadswege 28 guldens als beloning.
Ferdinand Huyck was dus niet de eerste redder
aan die kust. Maar dat hij toen zijn aartsrivaal
in de liefde het leven redde, maakte dat toch
wel bijzonder!
Als bijlage is een exemplaar van de geschiede
nis van de ’Coöperatie De Eendracht’ van de
hand van Van Diest als oudejaarscadeau bijge
voegd. Een heel aardig stukje plaatselijke
geschiedenis!

Villa Amuda, uitgave van de Historische
Kring Stad Muiden; no. 26, 7e jrg., no. 3,
maart 1994.

Aan wie behoort de Grote Kerk van Muiden?
Onder deze titel schrijft S.C. van Diest een
informatief artikel over de lotgevallen van deze

kerk, vanaf de Alteratie van 1581, toen in
Amsterdam het katholieke geloof plaats moest
maken voor de nieuwe religie, tot de Franse
tijd en de grondwet van 1801, die een eind
maakte aan alle geharrewar over herstel van
geleden onrecht en aan ieder liet wat hij in
1800 had.
De overige artikelen voeren de lezer door veel
tijdperken, vanaf de Vikingen, de zware noor-
derstorm die in 1164 de Zuiderzee deed ont
staan. om bij meer recente tijden te eindigen.

M.W.J.

TVE 12 jrg. 1994

- 187-



Literatuur

Boekbespreking

De Weeshuiskazerne van Naarden. Over
susteren, soldaten, walen en wezen.

door Anne Margreet As-Vijvers en Henk
Schaftenaar (red.)
Prijs ƒ 29,90.
129 pag., illustraties
Uitgegeven door de Stichting Vijverberg,
Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden
(tel. 02159-46860), 1994.
ISBN 90.73316.06.5
De voormalige Weeshuiskazerne vormde in de
Vesting Naarden lange tijd een van de meest
opvallende gebouwen. Dit geldt niet alleen
voor de architectuur van het gebouw, maar ook
voor de bewoningsgeschiedenis.
De aanleg van het complex dateert uit de late
Middeleeuwen, toen hier het Mariaconvent
werd gesticht. Aan het eind van de 16e eeuw
werden de bezittingen van het klooster
geschonken aan de stad Naarden ten bate van
een te stichten weeshuis. Tot het begin van de
19e eeuw diende het gebouwencomplex als
onderkomen voor de wezen.
In de 19e eeuw bood het stadsbestuur het com
plex aan het Rijk aan ter huisvesting van mili
tairen, waardoor de naam Weeshuiskazerne
ontstond. Toen Naarden haar functie als garni
zoensplaats verloor, werd het complex aange
kocht door de gemeente met de bedoeling er
zowel een culturele als een woonbestemming
aan te geven. Bij de restauratie en nieuwbouw
is de eenheid van het voormalige complex
gehandhaafd, waardoor een uniek monument in
de Vesting behouden is gebleven.
In het boek ’De weeshuiskazerne van Naarden’
worden de verschillende facetten van de histo
rie van het complex uitvoerig behandeld.
Mevrouw drs A.M.W. As-Vijvers beschrijft in
het eerste hoofdstuk het ontstaan van het
Mariaconvent, de ontwikkeling van een kleine

leefgemeenschap aan het begin van de
15e eeuw, tot een vol waardig klooster met een
eigen biechtvader en bestuur aan het eind van
de 16e eeuw. Zij geeft weer hoe de dagelijkse
gang van zaken in het klooster geweest moet
zijn: het geestelijk leven en de wijze waarop de
nonnen in hun levensonderhoud voorzagen. Tot
slot schetst zij de gebeurtenissen die tot het
einde van het Mariaconvent hebben geleid:
vrije uitoefening van de rooms-katholieke ere
dienst was in de Noordelijke Nederlanden niet
meer toegestaan, waardoor kloosters geen recht
van bestaan meer hadden, de kloostergoederen
werden door Pater Wijnter overgedragen aan
het stadsbestuur ten behoeve van een op te rich
ten weeshuis.
In het tweede hoofdstuk beschrijft zij de wees
huisperiode van het complex, die van 1579 tot
1809 loopt. Uitgebreid wordt daarbij ingegaan
op het leven van de wezen in het weeshuis: de
voorwaarden voor toelating, de regeling van het
beheer van de bezittingen van de wezen, de
dagindeling, scholing en werk en de uitzet die
de wezen bij het verlaten van het weeshuis
meekregen. Daarnaast wordt beschreven hoe
het weeshuiscomplex in de 17e eeuw ook het
oude vrouwenhuis herbergde, wat een behoor
lijke wissel op de financiën van het weeshuis
trok.
Ook die financiën komen uitvoerig aan de orde:
het weeshuis beschikte over de landerijen van
het voormalige Mariaconvent en hel klooster
Oud Naarden en daarnaast werden verschillen
de huizen in het complex verhuurd. Ook de
Franse en Latijnse school waren in het complex
gevestigd.
Op 17 oktober 1809 besluit het stadsbestuur om
het Burgerweeshuis ter beschikking te stellen
voor de legering van het Franse garnizoen: de
weesmeesters krijgen opdracht de gebouwen te
ontruimen.
Hoe het verder met de wezen gaat, komt verder
in dit boekwerk niet aan de orde: zij verlaten
het weeshuiscomplex en worden elders in
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Naarden ondergebracht.
In het derde hoofdstuk wordt door drs Steven
Poolman de geschiedenis van de Waalse kerk
van Naarden in de periode 1652 tot 1819
behandeld.
Allereerst geeft Poolman een overzicht van de
historie van de Waalse Kerk in de Nederlanden,
waarna hij zich toespitst op de historie van de
Waalse Gemeente in Naarden. Uitgebreid
wordt ingegaan op de verschillende predikan
ten, ouderlingen en diakenen die dienst hebben
gedaan in de Waalse Gemeente van Naarden en
met name de relatie tussen dominee Hotton, de
familie De Geer uit Amsterdam, dominee
Grouwels en Jan Amos Comenius wordt uit
voerig belicht.
De Waalse Gemeente van Naarden bood onder
dak aan de Waldenzen van Piemont, protestant
se vluchtelingen die eind 17e en begin
18e eeuw naar Nederland kwamen.

Vooraanstaande stadsbestuurders maakten deel
uit van de Waalse gemeente. Ook de Lutherse
gemeente van Naarden kerkte van 1791 tot
1820 in de voormalige kloosterkerk.
In het tweede deel van het hoofdstuk gaat
Poolman in op de figuur van Jan Amos
Comenius. Deze was door toedoen van domi
nee Grouwels begraven in de kapel van de
Waalse Gemeente. Vanuit Tsjechoslowakije
ontstaat belangstelling voor het graf van
Comenius cn dit leidt ertoe dat er onderzoek
gedaan wordt naar de mogelijke plaats van het
graf. In 1929 wordt een opgraving gedaan,
waarbij volgens zeggen het graf van Comenius
wordt gelokaliseerd. Poolman steekt niet onder
stoelen of banken dat over de juistheid gerede
twijfels bestonden bij verschillende specialis
ten, maar alleen nader onderzoek kan definitief
uitsluitsel geven.
Inmiddels had het Weeshuiscomplex al sinds
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1809 dienst gedaan als onderkomen voor ver
schillende contingenten militairen. In het vierde
hoofdstuk gaat drs David Kips in op dit aspect
van de historie van het complex. In de Franse
tijd blijken de financiële consequenties van
inkwartiering groot te zijn voor de stad: de ste
delijke schuld liep in de jaren van de bezetting
op tot ƒ 100.000,-1 Tijdens de belegering in
1814 werd het complex bovendien zwaar
beschadigd door beschietingen. Na de Franse
tijd is het gebouw dan ook een tijd lang nauwe
lijks in gebruik geweest.
Kips gaat uitvoerig in op het wel en wee van de
kazerne in de 19e eeuw: bezettingssterkte en -
aard, investeringen in verbouwing en nieuw
bouw, wisselingen van eigenaar en functie als
interneringskazerne. Ook de inrichting ervan
komt uitgebreid aan bod.
De 20e eeuw was evenmin onbelangrijk voor
de kazerne: de vesting Naarden vormde bij het
uitbreken van de eerste wereldoorlog nog een
belangrijk onderdeel van de landsverdediging,
maar al snel kwam men tot de conclusie dat de
vesting in haar oude rol niet meer paste bij de
moderne wijze van oorlogvoering. Op
28 mei 1926 werd de vesting als militair steun
punt opgegeven, alleen in de Weeshuiskazerne
blijven nog militairen gelegerd. Kips geeft ver
volgens een opsomming van de verschillende
onderdelen die van die bezetting deel uit heb
ben gemaakt en schetst de rol van de
Weeshuiskazerne tijdens de tweede wereldoor
log. Na 1945 was de kazerne in eerste instantie
een interneringskamp voor politieke gevange
nen, later werden er achtereenvolgens de wiel
rijders van het eerste Territoriale Bataljon, een
regiment Lichte Luchtdoelartillerie en de
Verbindingsdienst gelegerd.
In 1986 verdwenen de laatste militairen uit
Naarden: na 180 jaar was de militaire rol van
het Weeshuiscomplex uitgespeeld en moest een
andere bestemming worden gezocht.
Iedere gebrutksverandering brengt bouwkundi
ge veranderingen met zich mee en iedere perio
de van gebruik heeft daarom zijn neerslag
gehad in de verschijningsvorm van de gebou
wen. In het laatste hoofdstuk schetst ir Cor
Bouwstra dan ook allereerst het bouwhistorisch
overzicht van het complex. Vervolgens gaat hij
in op de ontwikkeling van de plannen voor het
weeshuiscomplex en geeft hij aan hoe het plan
is uitgewerkt. Hij voert aan dat bij de restaura

tie het uitgangspunt ’behoud gaat voor vernieu
wing' voorop heeft gestaan en legt hij uit welke
problemen zich daarbij voordeden.
Tot slot geeft Bouwstra een uitvoerige detailbe
schrijving van de verschillende bouwkundige
onderdelen van het complex en de
wijzigingen/toevoegingen die daaraan zijn aan
gebracht. Jammer is daarbij wel dat een verkla
rende lijst van bouwkundige termen ontbreekt.
’De Weeshuiskazerne van Naarden. Over suste
ren, soldaten, walen en wezen’ is een zeer
lezenswaardig boek, ruim voorzien van illustra
ties en terecht is dan ook op de rugcolofon te
lezen: Met dit boek is, naast het prachtig geres
taureerde complex, een document tot stand
gekomen waarin de geschiedenis van de
Weeshuiskazerne tot leven is gebracht.

Mies Langelaar
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Reactie op artikel ’De Larense kermis’
G. van der Pol,

oud-werknemer van de firma J.W. Janvier

Het artikel 'De Larense Kermis’ van de hand
van Karei Loeft' in de uitgave van mei 1994
trok mijn aandacht en geeft mij aanleiding tot
het plaatsen van wat kanttekeningen bij het
hoofdstuk over de stoomcarrousel van Janvier.
De salonwagen (wagen nummer 1') van Janvier
was oorspronkelijk de beroemde Jugendstil
woonwagen van de familie Desmet, die met
hun bioscoop meereisde.
De carrousel die na de brand in 1946 werd
samengesteld (de zogenaamde 'VAB' molen)
door de Verenigde Amusementsbedrijven
Hommersom Vermolen en Janvier vond niet
zijn oorsprong in de collectie onderdelen van
door Janvier opgekochte carrousels. Het draai-
werk was van Hommerson afkomstig en stond
vóór de tweede wereldoorlog in een tentoon
stellingshal op de NeNijTo te Rotterdam.
Oorspronkelijk was dit de molen van Feltmann.
Het front was van een oude rolschaatsenbaan en
werd voorzien van het opschrift J.W. Janvier
stoomcarrousel, vanwege de goodwill en naam
bekendheid. Deze carrousel werd voor het eerst
opgebouwd op de kermis te Laren in 1947 en
heeft voor het laatst gedraaid in 1948, waar hij
ook nog op de Larense kermis stond. Daarna is
het geheel in stukken en brokken verkocht en
gedeeltelijk als brandhout van de hand gedaan.
De stoomcarrousel die aan de Efteling is ver
kocht. was de molen waar de vader van J.W.

mee is begonnen en waar J.W. zelf ook nog in
zijn jonge jaren mee gereisd heeft.
In de jaren twintig is deze molen overgedaan
aan Laurens (Rens) Janvier, die een broer van
J.W. was. Rens bereisde hiermee tot in de jaren
vijftig kleinere kermissen in Brabant en
Limburg. De in uw artikel afgebeelde carrousel
was dus die van L. Janvier (zie het opschrift op
het front) en heeft in deze gedaante nimmer op
de kermis te Laren gestaan. In tegenstelling tot
deze eenvoudige en kleine carrousel met zoge
naamd platenfront was die van J.W. veel groter
en rijker met veel beeldhouwwerk van de
befaamde De Vos uit Gent.
De molen van J.W. werd getransporteerd met
27 wagens, waarvan er alleen al vijf geladen
werden met beelden van het front.
Oorspronkelijk behoorde deze carrousel aan
Van Bergen uit Roermond. De draaiende kap en
de spiegelkasten in het front zijn later vervan
gen door die naar een ontwerp van Giesen - in
art deco stijl - die een zwager van J.W. was. De
leeuwengroepen aan weerszijden van de entree-
loggia zijn in de jaren dertig aangebracht en
behoorden oorspronkelijk tot de carrousel van
Antoon Benner.
Vanaf 1949 heeft de stoomcarrousel van
Sipkema uit Groningen nog een paar jaar op de
Larense kermis gestaan.
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Front van de stoom-
carousel van J.W. Janvier,
gemaakt op de kermis te
Laren in juli 1946.
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De wereld in een dorp

Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars
in Laren en Blaricum 1880-1920

Rijk geïllustreerde geschiedenis waarin onder anderen
de wiskundige L.E.J. Brouwer, Piet Mondriaan en

Henriëtte Roland Holst optreden

De verborgen geschiedenis van de ‘bezielde
dorpen’ Laren en Blaricum omstreeks de eeuw
wisseling. Hoe schilders, schrijvers, filosofen,

theosofen en christen-anarchisten elkaar
beïnvloedden en hoe de ‘ondergang’ van de

dorpen tenslotte onafwendbaar was.
Door intensief archiefonderzoek en gesprekken met

nabestaanden deed Lien Heyting, redacteur van
NRC Handelsblad., vele ontdekkingen, onder meer

over de Larense periode van Piet Mondriaan.
De wereld in een dorp is een diepgaand portret

van een tijdperk waarin de cultuur voor radicale
omwentelingen stond. Voor wie op zoek wil gaan naar
de sporen van het verleden, wijst een kaart achter in

het boek de weg naar hutten en villa’s met een
geschiedenis die het waard is herinnerd te worden.
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