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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 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 cultuur
historische 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.
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Vogelleven binnen steden en dorpen

Dick A. Jonkers

Voordat er met de bouw van nieuwe
woonwijken of industriegebieden wordt
begonnen, verdwijnen de oorspronkelijke
broedvogels van het gebied. Voorafgaand
aan de bouw worden vaak stukken land
opgespoten. Een van de eerste vogels die
zich daar dan vestigt, is vaak de kleine
plevier. Welke andere soorten er vervolgens
komen broeden, is afhankelijk van de
ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. Het
broedvogelscala loopt uiteen van rietgors tot
patrijs. De eerste bouwconstructies staan
nog niet overeind of de eerste kolonisten
dienen zich al aan. Het zijn zwarte roodstaar
ten, van oorsprong vogels van rotsachtige
streken, die zich in dit milieu uitstekend
thuisvoelen. Wat later als de huizen en
gebouwen overeind staan en door mensen
zijn betrokken, is de kuifleeuwerik meestal
nog aanwezig. Deze prefereert zandige
plekken tussen de bebouwing. Ook broedt
hij wel op platte daken van bijvoorbeeld
flatgebouwen, waarop in toenemende mate
ook het broeden van scholeksters wordt
geconstateerd. Deze steltloper voert de
jongen op de daken tot zij vliegvlug zijn. De
zwarte roodstaart is in dit stadium al lang
verdwenen. De moderne bouwwijzen laten
blijkbaar geen ruimte meer over om te
broeden. In oude stadskernen echter, zoals
in Utrecht, Culemborg en Hilversum is hij
hier en daar nog te vinden. Wanneer de
nieuwbouwwijken een open karakter dragen
of zich nog aan de rand van de meer dichte
bebouwing bevinden, zijn er soms huiszwalu-
wen aan te treffen. Zij bouwen hun nesten
onder overstekende delen en goten, met
name op plaatsen met een lichte onderzijde.
De ontwikkeling in de vogelstand zet zich
geleidelijk voort en de eerste huismussen
verschijnen. Het is opvallend hoe weinig
paren er tegenwoordig in nieuwbouwwijken
voorkomen. De gebruikte sneldekpannen

Kokmeeuwen foerageren ’s winters binnen de
bebouwing, maar slapen op wateren daarbuiten.

en isolatietechnieken laten geen ruimtes
over om te broeden. Via de dakgoten onder
de ver overstekende pannen naar binnen
kruipen, is door het permanent aanwezige
water in de dakgoten ook geen pretje. Als
alternatieve nestgelegenheid worden wel
spleten en gaten, ruimten achter reclamebor
den, klimop of andere struiken en bomen
gebruikt. Oorspronkelijk bouwde de
huismus altijd al boomnesten. Huismussen
schijnen het tegenwoordig toch al moeilijk te
hebben. Uit tal van plaatsen komen de
laatste tijd berichten over het verdwijnen of
de achteruitgang van deze soort. Wat er aan
de hand is, is niet duidelijk. Misschien speelt
het ontbreken van kruidenrijke vegetaties
en akkers met granen rond de broedgebie
den een rol. Het zijn de gebieden waar de
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Slaaptrek van spreeuwen. (Foto W. de Jong.)

ouders met de uitgevlogen jongen vlak na
het broedseizoen massaal op af trokken. Als
men er oog voor heeft, is het kolonisatiepro
ces van huismussen in nieuwbouwwijken
met geschikte broedgelegenheid goed te
volgen. Aanvankelijk is er een kleine
vestigingskern, die zich binnen enkele jaren
als een olievlek over de hele wijk uitbreidt.
De ontwikkeling van de spreeuwenstand
verloopt langs dezelfde weg. Er is altijd wel
een plaatsje onder opkrullend daklood, een
gescheurde dakpan of in een schoorsteen. In
februari zingen de eerste spreeuwen reeds
bij de toekomstige nestelplaats. Een andere
schoorsteenbewoner is de kauw. Beducht
voor het verstopt raken van de rookkanalen
brengt men zogenaamde ’kraaienkapjes’
aan. De vestigingskansen voor de ’toren
kraai’ zijn hierdoor gering.
Hoe de vogelstand zich verder ontwikkelt,
wordt bepaald door de aard van de begroei
ing die in de tuinen, straten en parken wordt

aangebracht en de nestgelegenheid die
wordt verschaft. In dichtbebouwde centra
met weinig groen komen slechts weinig
soorten voor. Huismus en merel voeren daar
de boventoon. Oude wijken met mansarde-
daken vormen het domein van de gierzwa
luw, om zijn schreeuwen tijdens het vliegen
ook wel krijter genoemd. Kaalslag en
renovatie dreigen de stand aan te tasten. Er
zijn tal van initiatieven ontwikkeld om de
soort van nestgelegenheid te verzekeren.
Deze variëren van het ophangen van
speciale nestkasten en het inmetselen van
neststenen tot het aanbrengen van gierzwa
luwendakpannen, die in de handel verkrijg
baar zijn. De eerste successen met het
bewonen van dakpannen zijn inmiddels
geboekt.
Wijken met veel groen bezitten een rijke
vogelstand. Een grote variatie in soorten,
leeftijd en dichtheid van bomen en struiken
en de ondergroei draagt aan die rijkdom bij.
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Jonge bosschages zijn onder andere bezet
door fitis, tuinfluiter en kneu, coniferen
door staartmees en groenling, laanbomen
door vinken en Turkse tortels en in sommige
dorpen door putters. Oude parken door
boomklevers en zelfs wel door appelvinken.
Uit inventarisaties blijkt dat ongeacht de
vorm van de bebouwing en de hoeveelheid
groen de samenstelling van de broedvogel
toptien vrijwel hetzelfde is. Alleen wisselen
de soorten op de eerste vier plaatsen nogal
eens. In de verstedelijkte gebieden voert de
huismus steevast de lijst aan, in de meer
dorpse sferen de merel. De spreeuw heeft
eveneens een vaste plaats in de top. Ook
gooit de koolmees vaak hoge ogen. Deze
positie heeft hij te danken aan het massale
aanbod van nestkasten. Dat de bebouwing
geen optimaal leefgebied vormt, blijkt uit
het aantal nakomelingen dat de nestkast
verlaat.
Broedvogels van de kernen van bebouwde
kommen zijn grotendeels standvogels.
Zomergasten komen meer voor met het
meer open worden van de bebouwing en de
toename van groen. Hun percentage wordt
groter naarmate zij de buitenwijken nade
ren. De standvogels zijn alleseters, onder de
zomergasten bevinden zich veel specialisten.
De huismus kan tot de typische alleseters
gerekend worden. Crocusbezitters weten
hiervan mee te praten. Vooral de gele
bloemen worden met graagte gegeten. De
crocussen vormen zo vlak na de winter een
welkome voedselbron. Paardevijgen waren
vroeger door de aanwezigheid van haverkor-
relresten in deze uitwerpselen geliefde
objecten. De uitwerpselen van honden
hebben deze verdwenen bron vervangen.
Eksters en kauwen doen zich er ook aan
tegoed.
Een minstens zo boeiende vogel is de merel,
een vogelsoort die een heel interessante
ontwikkeling heeft doorgemaakt. In de
vorige eeuw was het nog voornamelijk een
bosvogel. Het nest werd bij voorkeur in
dichte, veelal jonge coniferen gebouwd en
bij gebrek daaraan zelfs op de grond in
zandige walletjes. De nesten werden
gefabriceerd van plantedelen. Het voedsel
was hoofdzakelijk dierlijk en bestond uit

regenwormen en insekten. Er is een geval
bekend van een merel in wiens maag zich de
resten van een dode huisspitsmuis bevonden.
Het broedseizoen ving over het algemeen in
april aan. Daarna trok een groot deel van de
ouders en jongen weg naar zuidelijk gelegen
oorden. Hoe anders gedragen zich tegen
woordig de stadsmerels, die hun nest tot in
dakgoten, in oude auto’s en op trapleertjes
toe bouwen. Natuurlijke nestmaterialen
maakten plaats voor slierten plastic. Het
broedsel wordt eerder gelegd en er zijn er
verscheidene per jaar. Niet zó vreemd, want
de conditie aan het eind van de winter is
beter als gevolg van het door de mens
verstrekte voedsel. Dat is voornamelijk
plantaardig en bestaat uit etensresten.
Hierin ontbreken kennelijk in de vrije
natuur wel voorkomende bestanddelen, die
noodzakelijk zijn voor de pigmentvorming
in het verenkleed. Dit veroorzaakt nogal
eens enkele witte veren, gedeeltelijk of
geheel albinisme.

Spreeuwen zoeken ook voedsel op gazons.
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Scholeksters nestelen behalve op grasland ook al
op daken van flats.

Verscheidene andere vogelsoorten zijn in de
loop van deze eeuw de bebouwing binnenge
trokken. Zwarte kraaien, maar vooral
eksters rukken nog steeds op. Laatstge
noemde broeden zelfs boven drukke
winkelstraten. Van eksters wordt beweerd
dat zij er verantwoordelijk voor zijn, dat er
bijna geen zangvogels meer groot komen.
Merels en huismussen zouden worden
uitgeroeid. Uitgebreid voedselonderzoek
heeft uitgewezen, dat het vogelaandeel in
het ekstermenu gering is. Binnen de
bebouwing blijkt bijna de helft uit voedsel
van menselijke origine te bestaan. Wanneer
wordt waargenomen dat eksters jonge
vogels grijpen, valt dit mede door het
misbaar van de ouders onmiddellijk op. Het
beeld wordt hierdoor sterk vertekend. Op
verscheidene plaatsen tracht men de

eksterstand in te dammen door het aanstel
len van 'stadsjagers' of het belasten van
personen met afschot. Een zinloze maatre
gel. Het milieu is geschikt en bovendien
zwerft een surplus aan geslachtsrijpe,
niet-broedvogels rond, dat de ontstane
leemtes opvult. Voorlopig zal de stand nog
wel blijven toenemen, tot de natuur ingrijpt
en er een evenwicht ontstaat.
Merkwaardig is, dat de emoties niet hoog
oplaaien door het voedselgedrag van katten.
Alleen al in Engeland worden per jaar
tachtig miljoen vogels en kleine zoogdieren
door katten gegrepen!
Een soort waarvan de stand zich inmiddels
heeft gestabiliseerd, is die van de Turkse
tortel. De grote uitbreiding binnen de
bebouwing vond plaats in de jaren vijftig en
zestig. Blauwe reigers zal men niet zo snel als
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broedvogel binnen de bebouwde kom
verwachten. Toch zijn er een aantal gemeen
tes die een kolonie herbergen, zoals die in
Amsterdam in het Oosterpark. Men moet
niet vreemd opkijken wanneer men een
broedende fuut in een van de grachten van
onze hoofdstad ziet. Vanaf 1976 is deze soort
met zijn opmars in de stad bezig. Dit
broeden binnen de bebouwing is bijvoor
beeld ook in Leiden het geval.
In kustplaatsen kunnen zilvermeeuwen op
en tegen gebouwen gaan broeden, zoals in
de jaren veertig in ’s-Gravenhage. Laten we
vooral ook de ooievaar niet vergeten,
eeuwenlang in Oudewater en andere
plaatsen, tegenwoordig nog prominent in
het dorpsbeeld van Schoonrewoerd aanwe
zig.
Niet alleen binnen, maar ook buiten het
broedseizoen is het stedelijk milieu een
belangrijke voedselbron. In herfst en winter
wordt ons land bevolkt door vele tienduizen
den kokmeeuwen. Een groot deel hiervan is
afkomstig uit Noord- en Oost-Europa.
Spreeuwen vinden bij de mens eveneens een
rijkgedekte tafel. Zo ook blauwe reigers, die
de goudvissen uit de tuinvijvers komen
vissen. De handel heeft hierop ingespeeld
door plastic reigers te fabriceren, die moeten
doen voorkomen of er al een concurrent bij
de vijver aanwezig is. Tijdens invasies zijn
onder andere op meelbes en Gelderse roos
pestvogels te vinden. Vuurdoorns worden
bij langdurige sneeuwperiodes geplunderd
door kramsvogels en koperwieken. Tegen
de avond trekken alle eters weerweg. We
zien dan gerichte trekbewegingen, eerst in
kleine groepen en met het vorderen van de
tijd steeds grotere. De kokmeeuwen trekken
vaak tientallen kilometers om op open water
te kunnen overnachten. Spreeuwen slapen
nogal eens met vele duizenden tegelijk in
bomen, waarbij dikke takken als lucifers
houtjes afknappen. Rietvelden zien er na
zo’n overnachting uit alsof er een windhoos
overheen is gegaan. Andere vogels waarvan
in steden en dorpen slaaptrek is waar te
nemen, zijn kraaien, eksters en vinkachti-
gen.
Het bestuderen van vogels binnen bebouwde
kommen is een boeiende bezigheid. Er zijn

al heel wat vogelliefhebbers die daarmee een
begin hebben gemaakt door te noteren wat
zij aan vogelsoorten in en vanuit hun tuin
zien. Iedereen kan bovendien meehelpen de
leefmogelijkheden uit te breiden. De
Nederlandse Vereniging tot Bescherming
van Vogels (Driebergseweg 16C, 3708 JB
Zeist, tel. 03404-25406) zal u hierbij graag
met raad en daad terzijde staan.
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Het ’radio-huisje’ op de Meent

J. van der Woude

Communicatie is tegenwoordig een begrip.
Je pakt de telefoon, kiest een nummer en
even later spreek je met de gewenste
persoon, onverschillig de afstand. Niemand
denkt er over na of er bij het tot stand komen
van de verbinding gebruik gemaakt wordt
van kabels of satellieten.
We drukken op een voorkeuzeknopje van de
radio-ontvanger en prompt klinkt er muziek
uit de luidsprekerboxen. Televisie opent via
’schotel’ of ’kabel’ een wereld van ont
spanning, nieuws en opleiding.
De ’chip’ is gemeengoed geworden en biedt
de mogelijkheid de apparatuur steeds
stabieler, kleiner en platter te maken,
gebruik makend van minieme hoeveelheden
energie.
Al deze verworvenheden van de technologie
gebruiken we vrijwel onbewust. Toch is het
nog niet zo lang geleden dat dit soort
gebruiksvoorwerpen niet bestond.
Het hieronder volgende verhaal probeert u
mee terug te nemen naar het begin van deze
eeuw, toen pioniers op het gebied van de
radiocommunicatie, met behulp van
gigantische installaties en grote hoeveel
heden energie, experimenteerden om de
draadloze verbinding tussen Nederland en
Nederlands Oost-Indië tot stand te brengen.
Een mensenleeftijd geleden.

Al in 1913 had zich een kleine groep
mannen, onder voorzitterschap van vice-
admiraal b.d. I. van den Broek, in een
comité verenigd, met doel een plan te
ontwerpen voor een draadloze verbinding
tussen Nederland en West-Java. In het kort
kwam hun voorstel neer op een draadloze
telegrafieverbinding met drie tussenstations.
Probleem hierbij was dat deze tussenstations
op het grondgebied van vreemde mogend
heden zouden staan1*. Toen in 1914 de
Eerste Wereldoorlog uitbrak, voelde men in

dr ir Cornelis J. de Groot (Radionieuws 1920)

regeringskringen in Den Haag al spoedig het
gemis van een eigen radiotelegrafische
verbinding met Nederlands Oost Indië
(Indonesië). Telegrammen tussen Den
Haag en Batavia (Djakarta) werden ver
stuurd via een kabelnetwerk, beheerd door
de Engelsen. Vertragingen van dagen en
soms weken in de aflevering van deze
telegrammen vormden geen uitzondering.
Deze vertragingen werden vooral veroor
zaakt door de lage prioriteit, waarmee de
Engelsen de telegrammen van het neutrale
Nederland behandelden.
Draadloze radiotelegrafie werd al wel
toegepast, doch het kostte dr ir Cornelis J.
de Groot in 1915, toen hij met verlof in
Nederland was, heel veel moeite om de
regering ervan te overtuigen dat deze
toepassing ook mogelijk was tussen Neder
land en Indië. Zijn voorstellen en initiatieven
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werden met de nodige argwaan bekeken.
Nadat hij aan de Technische Hogeschool te
Delft gepromoveerd was op een proefschrift
’Radio-telegrafie in de tropen’, keerde hij in
1917 terug naar Indië om aldaar chef van de
Indische Radio te worden. De reis naar de
Gordel van Smaragd maakte hij op Hr.Ms.
’De Zeven Provinciën'; een pantserschip
van de Koninklijke Marine. De reis voerde
via New York en door het Panamakanaal
naar Indië. In zijn bagage bevonden zich
allerlei radio-onderdelen. waaronder een
groot aantal Telefunken-ontvangbuizen.
Deze waren nodig omdat hij besloten had na
zijn terugkeer vanuit Indië de radioverbin
ding met Nederland tot stand te brengen.
Hij bouwde een booglampzender en
construeerde een 600 meter hoge draad-
antenne tussen de omhoogrijzende wanden
van de, naar Nederland gerichte, Mala-
barkloof nabij Bandoeng. Na het over
winnen van de nodige problemen werd
begonnen met proefuitzendingen. Tot zijn
teleurstelling werden de uitgezonden
signalen in Nederland en bij Telefunken in
Duitsland niet gehoord.

Hulp vanuit Nederland

In Nederland was gelukkig ook nog een
aantal mensen met een vooruitziende blik.
In 1917 had kapitein-luitenant ter zee E.H.
Friderichs, chef van de draadloze telegrafie
der marine, het idee van een rechtstreekse
radioverbinding met Indië opnieuw aan de
orde gesteld. Niet lang daarna kwam de
minister van Koloniën met het Duitse bedrijf
Telefunken tot zaken en in november 1917
bracht het schip ’Zeeland’ een zender naar
Indië. In juli 1918 was de zenderopstelling
operationeel. In Nederland vond men op de
Veluwse heide bij Kootwijk een geschikte
plaats voor de oprichting van een zend
station, terwijl een terrein te Sambeek bij
Boxmeer werd aangewezen voor een te
bouwen ontvangstation. Met de bouw
hiervan werd pas begonnen in het najaar van
19182’.

Ontvangtoestel aan boord van Hr.Ms.
'De Zeven Provinciën’

Terwijl men in Nederland met de realisering
van de plannen bezig was, liet dr De Groot
een ontvangtoestel bouwen door de gouver-
nements telegraafdienst te Batavia. Hij
verkreeg toestemming om dit toestel aan
boord van Hr.Ms. ’De Zeven Provinciën' te
plaatsen, die in 1919 via het Panamakanaal
naar huis zou varen.
Om ervaring op te doen met het ontvang
toestel, werden de korporaal-seiners
J. Verbrugge en Roelof Visser gedetacheerd
op het Malabar radiostation. Daar was
luitenant ter zee der le klasse jhr Schorer,
die de leiding over het project aan boord zou
hebben, reeds aanwezig. Het was de
bedoeling om met het aan boord van de
Hr.Ms 'De Zeven Provinciën’ opgestelde
ontvangtoestel van De Groot, tijdens de
thuisreis te trachten de verbinding met het
Malabar radiostation zo lang mogelijk vast
te houden. Tot op een afstand van ongeveer
17.000 kilometer werden de signalen
ontvangen. Toen maakte een breuk in de
antenne van de Malabar zender een vroeg
tijdig einde aan de proefneming.

Radio-ontvangstation in Nederland

Het resultaat was echter zo bemoedigend -
de afstand Bandoeng Nederland was
hemelsbreed ’slechts’ 10.000 km - dat
besloten werd zo snel mogelijk een radio-
ontvangstation te bouwen op de Blaricum-
mer Meent, onder de rook van Eemnes-bui-
ten en 'de Bult’. Dit was een verheffing in
het terrein onder Huizen, waar later de
PHOHI-zender (Philips Omroep Holland
Indië) zou komen te staan. Een vriend van
De Groot, ir A. Dubois, directeur van de
Nederlandse Seintoestellen Fabriek
(N.S.F.) te Hilversum, die erg veel waarde
aan het experiment hechtte, was de stu
wende kracht achter dit projeet. Na de bouw
kwam het dagelijks beheer in handen van
P.C. Tolk, eveneens werkzaam bij de N.S.F.
De opdracht werd verstrekt, toestemming
tot plaatsen verkregen, een bestek gemaakt,
het werk aanbesteed en het gehele radio-ont-
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Het ’radio-huisje’ op de Meent met gezicht op Eemnes (Philips, Hilversum)

vangstation met piketpaaltjes op het terrein
uitgezet. Twee aannemers, elk met acht
werklui, bouwden in 17 werkdagen het
ontvangstation en de antenne. Tijdens de
bouw werden materialen aangevoerd per
Gooische Stoomtram en verder een half uur
de Meent op per wagen en 'mallejan'
vervoerd.
Bijzondere zorg werd besteed aan het
maken van de aardverbinding. Als we over
een antenne spreken, bedoelen we meestal
de zichtbare draad of spriet, echter de
’massa’ of ’aarde’, de grond waarop de
antenne staat, is óók een onderdeel van de
antenne. De uitgezonden electro-magneti-
sche energie wordt opgevangen door de
antenne. Het gaat hierbij om minieme
spanninkjes. Als er sprake is van spanning,
dan is er ook sprake van weerstand, welke
gemeten wordt in ’Ohm’.
Hoe groter de weerstand is, hoe groter de
opgevangen spanning moet zijn om het
signaal via antenneversterker en ontvang

toestel hoorbaar te maken. Het is te vergelij
ken met een waterbuis. Hoe wijder de buis
des te minder weerstand het water zal
ondervinden om door de buis te stromen.
Omdat elk materiaal een bepaalde weer
stand bezit, wordt voor het zichtbare deel
van de antenne een materiaal gebruikt met
een zo laag mogelijke weerstand. Ook de
’massa’ waarop de antenne staat, kent een
bepaalde weerstand. Rotsachtige grond of
zandgrond heeft een veel hogere weerstand
dan moerasachtige of veengrond.
Mede door de gunstige plaatselijke bodem
gesteldheid waren er in die tijd niet veel
radiostations die zo’n gunstige aardweer-
stand bezaten als dat op de Blaricummer
Meent, namelijk 0,9 ohm3).
Het gebouw bestond uit een dubbelwandige
directiekeet van vier bij zes meter met drie
vertrekjes. Het geheel werd twee meter
boven het maaiveld op palen geplaatst.
Dat was noodzakelijk, omdat de Meent af en
toe onder water liep als stormachtige
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noordwesten wind het water van de Zuider
zee over de dijk stuwde. Dat deze voorzorgs
maatregel niet overbodig was, bleek al in de
winter van 1919-1920. Drie dagen lang
moest de telegrafist met een roeiboot van en
naar het ontvangstation gebracht worden.
De antenne bestond uit 21 palen van twintig
meter hoogte die, elk met een tussenruimte
van 100 meter, over een afstand van twee
kilometer op één lijn geplaatst werden. Het
geheel gericht op Bandoeng.

Luisteren naar Indië

Enkele dagen nadat de bouw van ontvang
station en antenne gereed was, werd het
ontvangtoestel van dr De Groot van Den
Helder naar Blaricum overgebracht.
Het ontvangtoestel bestond uit een primaire
en een secundaire kring met één enkele
drie-elektroden lamp, die zelf terugkoppelde
(voor de technici onder de lezers). Het
meest linkse paneel was een enkelvoudige
laagfrequente toonversterker, die overigens
nauwelijks gebruikt werd.
Begin april 1919 werd het ontvangstation in
dienst gesteld. Kort daarna werden de eerste
signalen onderschept door korporaal-seiner
Roelof Visser. Deze was op uitnodiging van
ir Dubois naar Blaricum gekomen.
Gedurende de nachtelijke uren werd
geluisterd naar de beide zenders uit Indië,

omdat dat de beste tijd was om iets op te
vangen. In eerste instantie werd de machine-
zender van Tjililin het beste gehoord, later
werd het signaal van de Malabar booglamp-
zender beter waarneembaar.
Begin juni gelukte het Roelof Visser het
eerste radiotelegram uit Indië op te vangen.

Willem Vogt

Op 21 maart 1920 beëindigde Visser zijn
dienstverband bij de Koninklijke Marine en
trad hij in dienst van de N.S.F. te Hilversum.
"Als je lust hebt om op de Meent bij
Blaricum te luisteren naar seinen van de
Malabar-boog, wend je dan tot ir Dubois
N.S.F. Hilversum.” Dit telegram ontving
Willem Vogt van De Groot in Indië, tijdens
zijn verlof in 19204).
Vogt was in mei 1911 naar Batavia vertrok
ken in dienst van de Indische PTT. In 1917
had hij dr De Groot in Bandoeng leren
kennen toen hij onder zijn directe leiding
werd gesteld. De inhoud van het telegram
sprak hem aan en niet lang daarna stond hij
voor ir Dubois in Hilversum, die hem in het
kort uitlegde wat er van hem verwacht werd.
Vogt heeft zijn ervaringen in een aantal
boeken aan het papier toevertrouwd.
Hij schrijft:
De luisterdienst naar Malabar-radio begon
omstreeks 11 uur in den avond. In den winter

WH = j i i i i2 a i * a  -.

Per roeiboot naar en van het werk (tekening: Wam Heskes)
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Het ontvangtoestel uit Indië (Philips, Hilversum)

wat vroeger, omdat de duisternis dan eerder
inviel. De golflengte waarop werd geluisterd,
was ongeveer 8 kilometer, maar als 't moest,
kon Indië óók op 16 kilometer uitzenden. ”

Golflengte is de snelheid van licht en electro-
magnetische energie (300.000 km/sec) gedeeld
door de frequentie waarop uitgezonden wordt.
Bijvoorbeeld: Hilversum 5 zendt uit op 1008
kiloHerz (kHz).
De golflengte is: 300.000 : 1008 = 297 meter.
Malabar zond uit op 8 respectievelijk 16 kilo
meter.
De frequentie was: 300.000 : 8.000 = 37.5 kHz
respectievelijk 18.75 kHz.

Wanneer het met de atmosferische condities
een beetje meeliep, hoorde men Malabar
puffend en blazend ’opkom en’. Het geluid
van de booglamp van Indië kon uit honder
den aetherstemmen worden herkend. Soms
brak het abrupt af. Dan rees voor onze oogen
de situatie op Malabar weer helder op. Zou er
een knalgas-explosie plaats hebben gehad?

Een defect aan de geïmproviseerde turbine-
installatie?
Neen, daar was hij weer terug! Snuivend en
brieschend als een arenastier, begon Malabar
de letter X  o f  V  te seinen. A ls een aange
schoten matroos zeilde het geluid over de
draden van den condensator heen; ’op den
voet’ gevolgd door de linkerhand van den

De linkerhand aan den condensatorknop
(tekening: Wam Heskes)
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telegrafist, die den geheelen avond niet van
den condensatorknop afkwam. ”

Dit vereist enige uitleg. Een zendinstallatie
is samengesteld uit een aantal onderdelen.
Eén daarvan is de oscillator, die een
bepaalde frequentie opwekt bij een con
stante spanning. Als de spanningsbron
varieert, dan heeft dat effect op de oscillator
en treden er kleine verschuivingen, omhoog
of omlaag, in de uitgezonden frequentie op.
Tegenwoordig zorgen de elektriciteitsmaat
schappijen voor een vrijwel constante
spanning, waardoor verschuivingen in de
frequentie van de diverse omroepstations
niet of slechts sporadisch optreden. U hoeft
uw radio-ontvanginstallatie dan ook maar
één keer af te stemmen en u kunt de hele
verdere dag probleemloos naar die omroep
frequentie luisteren.
Destijds was het opwekken van spanning
niet zo’n eenvoudige zaak en regelmatig
traden er verschuivingen op, waardoor de
telegrafist aan de ontvangende kant vrijwel

constant het te ontvangen signaal met de
afstemknop moest volgen rondom de
basisfrequentie. Dan weer omhoog, dan
weer omlaag.

Vogt vervolgt: Soms zwierde de boog tot in
het gebied van het Duitsche station Eilvese
(bij Hannover) o f  hij kwam terecht in de
davering van het Deensche Lingby. A ls hij
daar bleef, was het onbegonnen werk!
Gelukkig nestelde de toon zich doorgaans op
een vrij plekje stilte. Stilte dan meestal
opgevat als een geluidzone, waarbinnen de
boog zich van zijn aetherbuurlieden door
toonhoogte onderscheidde.
Het is merkwaardig hoe het menschelijk oor
zich kan concentreren op een bepaalden
toon. Zonder noemenswaardige moeite kon
de telegrafist voortdurend luisteren naar den
toon van Malabar alleen, terwijl toch de
geluiden van meer dan één buurstation
gelijktijdig te hooren waren.
Scherp opletten was voortdurend geboden,
want de communicatie was maar éénzijdig.

f  *  m

w '  * * * ■

v
P.C. Tolk en R. Visser luisterend naar Indië (Philips, Hilversum)
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Het ’radio-huisje’ op de Meent kon alleen
maar ontvangen en niet zenden. Op de
nummers der telegrammen moest dus
nauwkeurig worden gelet, opdat er geen
enkele verloren ging. Ook moest met de
uiterste zorg, woord voor woord worden
opgeteekend, want het was ónmogelijk om
een woord dat niet verstaan was o f dat in een
’luchtstoring’ verloren ging o f verminkt werd,
’na te vragen’.
Humoristisch waren de opmerkingen van de
collega’s op Malabar wanneer zij tusschen de
bedrijven door seinden: ’vergeet de koeien
niet te melken’ o f ’heb je je zwemvest bij je’.
Tegen een uur o f drie, vier ’s nachts kwam het
einde. De telegrafist blies nu de petroleum
lamp uit en schoot onder de dekens van het
bed dat naast de ontvanginstallatie stond
opgemaakt. In den zomer gloorde het zachte
licht van den kruiigen zomermorgen al weer
door de vensters en om half vier rammelden
reeds de wielen van de melkkarren in de rulle
wagensporen. Maar den telegrafist deerden
deze geluiden niet. Zijn bewustzijn keerde
eerst weer terug wanneer Smeenk, de waker,
het huisje binnenkwam met vers gezette thee.
Tot zover Vogt in zijn boek 'Radioleven' dat
in 1933 verscheen.

Smeenk met vers gezette thee (tekening:
Wam Heskes)

Anderen luisterden mee

In dezelfde nacht dat het Visser in Blaricum
voor de eerste keer gelukte om tekst op te
nemen, werden de Bandoengse seinen ook
gehoord door een ingenieur der telegrafie,
die te Nieuwkoop met kilometerslange

telefoongeleidingen als antenne, proeven
deed met een systeem voor het onschadelijk
maken van luchtstoringen''*.
Op 5 januari 1920 bleek het radiosignaal van
Bandoeng ook door radioamateurs ont
vangen te kunnen worden. J. Thissen uit
Venlo stuurde stukken tekst, die hij ont
vangen had, naar de redactie van ’Radio
nieuws’. Niet lang daarna lukte het ook
andere radioamateurs om de signalen te
ontvangen6’.

Het doel van het 'radio-huisje’

Het ontvangstation op de Meent bij Blari
cum was opgericht met het doel om aan te
tonen dat ontvangst in Nederland van
radiosignalen van een zender in Indië
mogelijk was gedurende een gemiddeld
aantal uren per etmaal. Daardoor kon de
totstandkoming van een dergelijke verbin
ding als politiek en economisch wenselijk
worden beschouwd. Al na enige maanden
was aan deze doelstelling voldaan7*.
Intussen waren op 27 oktober 1919 de eerste
proefnemingen met de ontvanginstallatie
van de Nederlandsche Telegraafdienst te
Sambeek begonnen. In tegenstelling tot het
ontvangstation op de Blaricummer Meent,
hetwelk onder het beheer van het Ministerie
van Koloniën ressorteerde, werd te Sambeek
door de technische dienst constant gewerkt
aan verbetering van de apparatuur, waar
door de ontvangst van de morsesignalen te
Sambeek steeds beter werd. Daardoor
bestond er geen behoefte meer aan het werk
van de telegrafist in zijn eenzame ’radio-
huisje’ op de Blaricummer Meent.

Het einde van het 'radio-huisje’ op de Meent

Vogt schrijft: In November van 1920 moest
definitief’het blauwe aetherlint’ aan Sambeek
worden afgestaan; het huisje op de Meent zou
zijn aandeel weldra voltooid hebben in de
ontwikkeling van de totstandkoming der
electro-magnetische gemeenschap tusschen
Moederland en Nederlandsch-Indië.
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NOTEN

1) De geschiedenis van de Rijkstelegraaf, p. 192
2) De geschiedenis van de Rijkstelegraaf,

pp. 193-194.
3) Radionieuws 1920, p. 167.
4) Een leven met Radio, p. 45.
5) Radionieuws, juli 1919, p. 197.
6) Radionieuws, februari 1920, p. 39.
7) Radioleven, p. 224.
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Holland
Het land is overal volgepropt met volk en
oudt en jong, rijk en arm is even vlijtig om
haar kost te winnen en over te gaderen, ja, tot
de vrouwen toe, die veel met haar koopman
schap en neeringhe zo wel verstaan als de
mannen en dezelve uitreizende wordt den
handel door de vrouwen evenwel voortge
dreven.
31 steden, 400 dorpen, zodat men door
Holland reizende wel soude mogen zeggen
'Dat gans Holland maar één stad is'.

Holland, Koorn wast er weinig, als in
Gooyland heeft men goede Boekweit en op
sommige hooge gronden wast zo hier en daar
wat tarwe, rogh en gerst. Alderlei vee is er in
overvloed, ook veel gevogelte dat zich in het
water ophoudt, alle slag van visch is er met
menigte.
A l het koren, verbakken te Amsterdam, komt
uit Polen, Pruisen, Pommeren. Garste en
mout uit Denemarken. Boekweit van de
Veluwe en het Gooy.

Uit: geschiedenis van Amsterdam door
J. Commelin, 1696.
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De geschiedenis en de verspreiding van de
Wijngaardslak (Helixpomin het Gooi
L.J.M. ButotenR.G. Moolenbeek

In de jaren zeventig van deze eeuw is er
vanwege de achteruitgang van het bestand
van de Wijngaardslak in Nederland een
onderzoek door het Rijks Instituut voor
Natuurbeheer uitgevoerd. Het resultaat was
dat de soort alleen in Zuid-Limburg in
redelijke aantallen sedert het Neolithicum
(Butot, 1976: 11,22) voorkomt op de
kalkrijke hellingbossen en zeer lokaal in de
overige provincies, waar deze soort werd
ingevoerd.
In Nederland is het de grootste landslak, die
om farmacologische redenen ook als
vastenspijs of als delicatesse, op vele
plaatsen, vooral rond landgoederen en
kloosters, werd uitgezet in een ver verleden.
Dit voorkomen op deze plaatsen is thans van
cultuur-historisch belang. In de recente
jaren werd de Wijngaardslak opzettelijk
versleept als curiosum. De economische
betekenis van deze slak in Europa is groot.
Men poogt het dier en de nauw verwante
Segrijnslak (Helix aspersa) te domesticeren
vanwege de grote behoefte, voornamelijk
voor consumptieve doeleinden.
In Nederland werden duizenden exemplaren
per jaar verbruikt voor medisch en ander
wetenschappelijk onderzoek en voor
onderwijsdoeleinden. Ook wordt de slak
nog steeds voor consumptieve doeleinden
gebruikt. Dit maakt de aanwezigheid in
Nederland van dit dier tot een potentieel
economisch belang. Thans valt de soort
onder de beschermende maatregelen van de
Natuurbeschermingswet en hij mag niet
meer verzameld en te koop aangeboden
worden. Voor kweek of mesterij (domestica
tie) is ontheffing van de Natuurbescher
mingswet vereist.
In het Gooi en Vechtplassengebied komt de
Wijngaardslak van nature niet voor. Alleen
door menselijke activiteiten zijn lokaal
kleine populaties ontstaan. De oudste

melding is van J.F. van Hengel, die in 1875
het volgende over een populatie in ’s-Grave-
land schrijft: Hiervan is te ’s-Graveland
tenminste, overvloed in ’t Gooi. Soms
worden ze in groote manden, 12 liter inhou
dende, naar Utrecht uitgevoerd, waar deze
diertjes gegeten worden. Het is niet bekend
waar deze populatie zich binnen ’s-Grave
land bevond, maar waarschijnlijk'betrof het
hier een kwekerij of mesterij. Het is alleen
Van Hengel die van export van Wijngaard-
slakken uit ’s-Graveland naar Utrecht
melding maakt. Wij denken dan aan een
markt in Utrecht, waar de manden aan de
Utrechtse slakkeneters te koop werden
aangeboden. Helaas zwijgen de Utrechtse
archieven daarover. Die spreken alleen van
Kokkels, Oesters en Mosselen. Het is niet
onmogelijk dat over deze kweek en handel

Segrijnslak (Helix aspersa)
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gegevens in de archieven van 's-Graveland
of elders in het Gooi of Vechtplassengebied
te vinden zijn. Misschien kunnen speurders
naar de Gooise historie eens een onderzoek
instellen naar de melding van Van Hengel in
1875. die toch zijn bronnen moet hebben
gehad.
Van de talrijke 's-Gravelandse landgoederen
zijn geen waarnemingen bekend.
Wel kennen wij waarnemingen uit de
gemeente Hilversum. Jhr A.F. Meijer (in
litt.) uit Blaricum bericht in februari 1973
dat hij in 1937 te Crailoo een Wijngaardslak
vond, in 1942 meerdere en in 1970 een vijftal
exemplaren. Tevens meldde hij (in litt.,
23-2-1973) dat in 1970 eksters uit Crailoo
met Wijngaardslakken wegvlogen. Van
predatie door kraaiachtigen op slakken is
weinig bekend. De Ekster wordt wel
verdacht (McMillan, 1984), maar wordt niet
genoemd door Mienis (1984) in zijn over
zicht. In juli 1973 kon hij op deze plek geen
slakken meer vinden.
In een brief van 21 maart 1947 aan de
Stichting Het Noordhollands Landschap
meldt J. van Dijk het voorkomen op het
botanisch belangrijke ’kalkterreintje’ bij het
voormalige zwembad Crailoo. Uit de jaren
vijftig zijn diverse meldingen bekend (Butot,
1973: pp. 174-175) en wordt duidelijk dat de
populatie afneemt. De laatste melding van
een levend exemplaar dateert van 1970, toen
daar nog één exemplaar werd aangetroffen.
Volgens Van Benthem Jutting (1957)
zouden de eerste exemplaren in 1942
uitgezet zijn, doch jhr Meijer kende het
voorkomen van de slak al vanaf 1937. Wel is
nog bekend dat ir J. de Ruijter uit Voort
huizen in april-mei 1962 enige Wijngaard
slakken uit Cotessen (Zuid-Limburg) op het
kalklandje bij Crailoo heeft uitgezet.
Uit mei 1973 dateert een incidentele vondst
in een broeibak in Hilversum, die waar
schijnlijk het jaar ervoor met planten uit
Zuid-Limburg is meegebracht (Butot 1973).
In Blaricum werden in 1972 Wijngaard
slakken gevonden in de tuin van jhr A.F.
Meijer. Deze vindplaats ligt ruim drie
kilometer van het kalkterreintje verwijderd
en wordt gescheiden door een heidevlakte,
die Wijngaardslakken op eigen kracht niet

kunnen passeren.
Onlangs deelde mevrouw Meijer ons
telefonisch mede dat het bestand de afgelo
pen jaren was afgenomen, maar dat zij in
1990 nog wel een enkel exemplaar had
waargenomen.
Er bestaat nog een melding over het
voorkomen van deze slak in het Gooi en
omstreken (Butot 1978). Sierksma (1969,
1976:99) bericht in zijn verhandeling over de
verdwenen hofstede ’Rustrijk’, thans
bekend als het Echo-bos op Muiderberg het
volgende: De vele wijnstokken (citaat uit
Martinet, 1779 Katechismus der Natuur)
zullen tot gevolg gehad hebben, dat tot voor
kort - en misschien nu nog wel - enkele
zeldzame Wijngaardslakken (Escargots) in
levenden lijve in het struikgewas voorkwamen
en men er in elk geval vrij veel lege slakke-
huizen van vindt. Desgevraagd konden de
heer en mevrouw Sierksma ons nadere
informatie verschaffen over deze populatie.
Zij hebben aanwijzingen dat de soort eind
zeventiende eeuw kan zijn geïntroduceerd
op een van de vele buitens aldaar. Er zouden
speciaal moerbeibomen (als voedsel?) voor
deze slakken zijn aangeplant. In 1962
zouden zij nog in aanzienlijke aantallen in
het bos ’Rustwijk’ (Echo-bos) voorkomen.
Door boswerkzaamheden en ontwatering
zou de populatie zijn verdwenen, maar zij
kwamen in 1986 nog wel voor in de naast
gelegen tuinen (aan de Brink) alwaar zij
vermoedelijk uit het voormalige ’Overbosch’
van ’Rustrijk’ (thans nog gedeeltelijk
’Roodekercke’) kwamen. Exemplaren van
deze populatie zijn niet bewaard gebleven,
maar wel een foto waarop parende exem
plaren te zien zijn. Een kort bezoek half april
1991 aan het Echo-bos leverde geen exem
plaren op, maar vervolgonderzoek zal
plaatsvinden.
Recentelijk is het voorkomen op het terrein
van ’Heideheuvel’, het astmacentrum aan de
Soestdijkerstraatweg te Hilversum, gecon
stateerd. Volgens C. Steenman (mond.
mededeling, 1990), hovenier op dit terrein,
bevindt zich hier al minstens 15 jaar een
kleine populatie. Voordat het astmacentrum
zich hier vestigde, bevond zich op deze
plaats het Hotel ’Heidepark’. Hoe en
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wanneer de soort zich hier gevestigd heeft, is
niet bekend. Het moet niet uitgesloten
worden dat het naastgelegen klooster ’Stad
Gods’ iets met het voorkomen van de
Wijngaardslak aldaar te maken heeft.
Enkele lege huisjes zijn door Steenman als
bewijsmateriaal aan het Zoölogisch Museum
van Amsterdam afgestaan. In 1991 zal extra
aandacht aan het voorkomen alhier worden
besteed, omdat de laatste twee jaar geen
levende exemplaren meer zijn waarge
nomen.
Het spreekt voor zich dat wij geïnteresseerd
zijn in mogelijke nieuwe of oude vondsten.
Hierbij moet wel genoemd worden dat een
nauw verwante, iets kleinere soort, de
Segrijnslak (Helix aspersa) de laatste jaren
bijna explosief toeneemt in het Gooi en
Vechtplassengebied. Om het verschil tussen
beide soorten duidelijk te maken beelden we
beide af.
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De VGravelandse kralen

J. Daams

In 's-Graveland is sinds de 17e eeuw op grote
schaal zand gegraven, zodanig dat we
kunnen zeggen dat het landschap zoals we
dit nu kennen, er door bepaald werd. Dit
gold trouwens niet alleen voor ’s-Graveland,
maar evenzeer voor Naarden en Bussum.
In 1956 schrijft de bodemkundige J.L.
Kloosterhuis in 'Boor en Spade’ een artikel
over de omvang van het zandbedrijf.
Daaraan is bijgaand kaartje ontleend, dat
een beeld geeft van het afgezande deel van
het Gooi. Hij geeft daarbij ook een ruwe
schatting van de hoeveelheid zand die hier is
afgevoerd. Voor de 1100 ha afgegraven
grond komt hij dan, rekening houdende met
een gemiddelde daling van het maaiveld van
1,5 meter, op een totale hoeveelheid
afgegraven grond van 16,5 miljoen kubieke
meter. Het oppervlak van ’s-Graveland was
circa 700 ha. Voor dit dorp zou dit dus
betekenen, dat er zo’n 10 miljoen kubieke
meter zand zou zijn afgegraven, allemaal
afgevoerd in kleine zandschuitjes, ’zand-
ponden’, waar we het nu niet verder over
zullen hebben. Behalve dan dat we weten
dat die zandschuiten dikwijls uit Amsterdam
terugkwamen gevuld met het stedelijke
afval, ook wel steigeraarde genoemd, dat
gebruikt werd voor de bemesting van de
afgegraven gronden ten behoeve van de
buitenplaatsen en de tuinderijen.
Over het Amsterdamse huisvuil vermeldt
Jan Wagenaar, de secretaris van de Amster
damse vroedschap in zijn grote werk
’Amsterdam in zijne opkomst, aanwas en
geschiedenis' dat de gemeente sinds 1624 de
'mest ende assche en vuilnis’ verzamelde.
Later werd het vuil aan het Aalmoezeniers
huis geschonken om voor bemesting van
landerijen te worden verkocht.
In 's-Graveland vestigden zich een aantal
rijke Amsterdammers, die belang hadden bij
het in cultuur brengen van de onvruchtbare

zandgronden, waardoor hier zeer veel
gebruik werd gemaakt van het Amsterdamse
huisvuil. Vandaar dat dr Van Hengel in zijn
geneeskundige beschrijving van Gooiland
(1878) kon zeggen: Als je in ’s-Graveland de
vinger in de grond steekt, komt deze er morsig
uit. In pure zandgrond gebeurt dit niet.

Amsterdams huisvuil in Boekesteijn

Het is begrijpelijk dat met dat huisvuil
allerlei onverteerbare resten uit Amster
damse huishoudens meekwamen. Het beste
zijn misschien de pijpekoppen bekend, die
overal in de omgeving wel gevonden
worden. Zowel op bouwland als op weiland
en wel zo veel dat in de vorige eeuw iemand
zelfs een boekje schreef over de oorsprong
van de Germaanse tabakspijpjes, die al uit
de tijd van de Batavieren zouden dateren.
Naast de pijpjes kwamen in het huis- en
straatvuil ook talloze huishoudelijke resten
voor. Die liepen uiteen van kapot aardewerk
van oude potten, schotels, flesjes, zalfpotjes
tot Keulse Klootjes (oud kinderspeelgoed).
En dan, zoals zal blijken, veel kralen. Over
de laatste gaat het vooral in dit artikel.
De aanleiding ertoe waren werkzaamheden
aan het land op het landgoed Boekesteijn.
links van de Boerenlaan als men uit ’s-Grave
land komt. Bij een degelijke grondomwer-
king van een aantal hectaren land was daar
een grote hoeveelheid materiaal tevoor
schijn gekomen, waar enkele medewerkers
van het Agrobiologisch Laboratorium van
Philips Duphar belangstelling voor toonden,
onder wie de heren Van Heijnsbergen, Van
der Kolk en Swennen.
De vondsten waren zo interessant dat zij in
1959 op bezoek gingen bij de ROB, de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodem
onderzoek, in Amersfoort waar de heer
Ypey zich ermee bezighield. In 1960 wordt
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Vestiging Duphar ’s-Graveland: het landgoed Boekesteyn

dr W.G.N. van der Sleen erbij betrokken en
dan raakt alles in een soort versnelling.

Dr W.G.N. van der Sleen

Dr Van der Sleen was een bijzonder man.
Hij was chemicus van opleiding en is enige
tijd leraar aan een middelbare school
geweest. Hij heeft die baan echter opge
geven om door grote reizen over de hele
wereld, het schrijven van boeken en het
houden van lezingen over zijn reizen zijn
leven te vullen. In veel opzichten was hij
bijzonder origineel. De schrijver van dit
artikel heeft daarvan kunnen profiteren.

Al door zijn onderzoek in Zuid-Limburg,
waar hij zich samen met de latere hoogleraar
dr Van Giffen uitgebreid bezig heeft
gehouden met de vuursteenmijnen bij
Rijckholt. In Nederland was daar heel
weinig van bekend. Beide onderzoekers
hebben daar min of meer pionierswerk
verricht.
Van der Sleen heeft dit ook op het gebied
van de glaskralen gedaan. Daarvan getuigen
veel publicaties in dikwijls buitenlandse
periodieken. ’s-Graveland is voor hem van
grote betekenis geweest. In 1962 beschrijft
hij in een al lang uitverkocht boekje ’Glas
kralen’ hoe hij in 's-Graveland terecht
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kwam. Hier volgt dat verhaal in zijn eigen
woorden (hoofdstuk 'Kralen uit Amster
dam’).
Toen ik eens in begin 1960 op bezoek was bij
de heer Ypey van de ROB om wat Frankische
en Karolingische kralen te zien, stelde deze
mij een paar misvormde kralen en glazen
buisjes ter hand met de vraag o f ik deze kon
plaatsen. "Ze zijn gevonden bij ’s-Graveland”
was zijn enige commentaar! Ik volgde dit
spoor en vond aldaar bij een paar jonge
biologen meer kralen, maar vooral meer
korte buisjes van gekleurd glas, die ik zo goed
kende van Venetië en van verscheidene
plaatsen in India, materiaal dat ik direct
herkende als de afval van een kralenfabriek!
Maar we vonden in het pas omgeploegde
bouwland nog veel meer: pijpekopjes, meest
van die heel kleine, uit de tijd dat de tabak nog
zó duur was, dat ze fijngestampt werd
gerookt, zo omstreeks 1650. Verder scherven
van Chinees en Japans porselein, stukken
Duits steengoed, baardmannetjes en blauwe
stenen kannen met jaartallen als 1627, 1630,
1644, dan zalfpotjes, apothekersgewichten,
enz. enz. In één woord alles wat je in de
vuilnishoop van een rijke Nederlandse stad in
de 17e eeuw zou kunnen aantreffen.

In hetzelfde jaar kwam hij in contact met een
tuinder, die werkte in één van de tuinderijen
langs de boerenwetering in Amsterdam,
ongeveer waar nu het RAI-gebouw ligt.
Deze man had alles bewaard wat hij in de
tuin vond en daarbij waren ook weer veel
kralen en afval van een glasfabriek. Beide
vondsten waren erg belangrijk.
Van der Sleen, door vrienden en kennissen
altijd ’doe’ genoemd, had al veel langer naar
kralen gekeken. Hij vond deze dikwijls bij
oude havens, oude forten of tempels. Voor
vondsten in Zimbabwe in 1953 heeft hij
musea bezocht in Salisbury, Bulawayo,
Johannesburg, Pretoria, Durban, Grahams-
town, Kaapstad, toen naar Zanzibar en later
weer naar Cairo, Londen, Cambridge,
Oxford, Brussel, Parijs en tenslotte naar
Calcutta. De reizen waren voor het ophelde
ren van de oorsprong van de kralen uit
Zanzibar. In Calcutta vond hij de bewijzen
dat de bewuste kralen alle uit Pakistan
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Dr W. G. N. van der Sleen

afkomstig waren. Dit uitgebreide onderzoek
heeft hij in 1958 met een publicatie afge
sloten.
In 1962 schrijft hij dat er sindsdien zoveel
kralenvondsten waren, die op een theorie
over de oorsprong wachtten, dat hij een
groot deel van zijn vrije tijd daaraan ging
besteden. De vondsten in ’s-Graveland
leverden hem toen de sleutel voor de
oplossing van het raadsel van bepaalde
kralen. Dit waren kralen die hij in Flores en
Bali, later ook in Madagascar had gevonden.
Voor een deel waren deze door Beek als
Egyptisch-Romeins beschreven. Andere
werden weer als Venetiaans beschouwd.
De grote verrassing was nu dat al deze kralen
tesamen met de fabricageresten in ’s-Grave
land en in Amsterdam werden aangetroffen.
Dit gegeven maakte de oplossing van allerlei
problemen heel wat gemakkelijker. Als
oorsprong van de talloze glazen kralen, die
over de hele wereld gevonden zijn. kon
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Amsterdam worden aangewezen. Zelfs als
de kralen een duidelijke overeenkomst
lieten zien met die uit Venetië, kon worden
aangetoond dat deze uit Amsterdam
afkomstig waren, eenvoudig omdat de
Amsterdamse kooplui ’glasmeesters’ uit
Venetië hadden laten overkomen, die in
Amsterdam kralen kwamen maken. Van
daar dus de fabricage-afval. Doc Van der
Sleen heeft toen ook nog de kralen chemisch
laten onderzoeken en daarbij kwam nog iets
aardigs voor de dag. Een belangrijke
grondstof voor de kralen uit Venetië was
namelijk soda. Dat was in Amsterdam
weinig beschikbaar en in de plaats daarvan
gebruikte men potas die bereid was uit hout
of turfas. Dat laatste was in een land als
Nederland voldoende beschikbaar en het
werd zelfs tot in de vorige eeuw op grote
schaal gebruikt door de glasblazerijen. Een
glasfabriek in Loenen betaalde in de vorige
eeuw nog ƒ 2,50 voor een schouw met turfas,
die daar gebruikt werd voor de flessen-
fabricage.
In de Amsterdamse archieven vond Van der
Sleen een petitie van Jan Heynrixszn Soop,
zich noemende ’Meester van het Glazen
Forneys’, die veel geld had gestoken in de
bouw van een seer bequaem huys ende
glasblaserije, niet alleen tot gerief van de
woninghe, werek ende neeringhe van het
glasblasen, maar oock tot cieraat deeser
stede. Daar maakte hij spiegels en pater
nosterwerk, waarmee de kralen werden
aangeduid. Daarmee heeft hij langhe jaren
kunnen occuperen wel 80 ende meer huysge-
sinnen ende inderdaat deselve daarmee
onderhouden. Het was dus een niet gering
bedrijf want, zoals bij later ondezoek zal
blijken, was het bedrijf van Soop heus niet
het enige dat zich met ’paternosterwerk’
bezig hield. Die naam dankt het aan het
gebruik van de kralen voor rozenkransen,
die voor verschillende godsdiensten gemaakt
konden worden.
Waarschijnlijk werd echter het grootste deel
van de produktie gebruikt voor de handel,
die tijdens de Gouden Eeuw voor Nederland
en vooral voor Amsterdam zo belangrijk
was.

Spiegeltjes, kralen en wampum

Het is algemeen bekend dat in die vroege
tijden de handelaren op grote schaal gebruik
maakten van spiegeltjes en kralen als
ruilmiddel bij de handel met de overzeese
werelddelen. Van der Sleen beschrijft hoe
hij, nadat hij een artikeltje in Panorama
(1960) over de glaskralen had geschreven,
een brief van een dame op het eiland St.
Eustatius kreeg, waarin deze vertelde dat er
honderden blauwe kralen gevonden waren
op een plaats waar in de 17e eeuw pakhuizen
van de Westindische Compagnie hadden
gestaan.
Zo waren er omstreeks 1960 al zeer veel
vindplaatsen van de kralen bekend gewor
den. In ons land, behalve te ’s-Graveland en
Amsterdam, te Haarlem en, merkwaardiger
wijze , op Ameland waar oude commandeurs
van de grote vaart bij hun huisjes een
kralentuintje hadden, waarbij de kralen
kennelijk waren overgebleven van de oude
handel. Die kralen liggen nu in het Friese
Museum te Leeuwarden.
In het buitenland waren de vondsten in
Noord-Amerika en Canada heel belangrijk.
Vanaf het einde van de 16e eeuw zijn hier op
zeer grote schaal de kralen gebruikt als
ruilmiddel met de Indianen. Deze waren erg
op de kralen gesteld: ze werden gebruikt als
halskettingen, ze werden op de kleding
genaaid of als grafgiften gebruikt. Gewoon
geld was in de nieuwe koloniën heel schaars.
De handelaren waren bijzonder fel op
beverhuiden en deze werden alle geruild
voor in Amerika niet te krijgen gebruiks
voorwerpen en kralen. Vooral Long Island
in de buurt van New York, toen Nieuw-
Amsterdam, was een belangrijk handels
centrum waarvan de Indiaanse naam
Siwanaki was, hetgeen ’schelpenland’
betekende. Door de Hollanders werd dit
verbasterd tot Sewankacky en tenslotte
werd het simpelweg Wampumland
genoemd. Zo werden de daar uitgeboorde
schelpen ’wampum' genoemd, door de
Hollanders ’zeewant’. Later werden het de
geboorde kralen. Voor een goede beverhuid
werden in 1626 432 witte kralen geboden.
Donkerblauwe of paarse wampum waren
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nog meer waard.
De Hollanders kochten het eiland Man
hattan van de Indianen voor ongeveer
ƒ 60,-. Een deel daarvan werd betaald in
kralen, in wampum, daarbij ’2 colliers
blauwe kralen’. Tegen de 18e eeuw verloor
wampum snel zijn waarde, zodat het nog
maar alleen als kleingeld gebruikt kon
worden.
Later onderzoek

Tot de jaren zestig heeft dr Van der Sleen
zich in ons land heel uitvoerig met het
probleem van de oorsprong van de glas
kralen bezig gehouden. Hij heeft dit
allemaal gepubliceerd. In 1967 verscheen
zijn in het Engels geschreven boek
’A Handbook on Beads’. Hij is in 1972
overleden en aanvankelijk heeft men in
Nederland weinig aandacht besteed aan zijn
pionierswerk op dit gebied.
In 1972 werd echter door de gemeente
Amsterdam bij de toenmalige Dienst
Publieke Werken (thans: Stedelijk Beheer
Amsterdam geheten) een afdeling Archeo
logie opgericht, die onder leiding van drs Jan
Baart kwam te staan. Dankzij het feit dat er
in verband met de aanleg van de oostlijn van
de metro en een groot aantal opgravingen in
het oude stadscentrum van Amsterdam een
omvangrijke hoeveelheid materiaal tevoor
schijn kwam, hebben Baart en zijn mede
werkers veel gegevens kunnen verzamelen
over de oude Amsterdamse kralenfabricatie.
Daar er ook goede samenwerking met
Amerikaanse en Canadese archeologen en
instituten tot stand kwam, is de kennis
omtrent de handel met Amerika enorm
toegenomen. In één van de publicaties zegt
drs Baart, dat Van der Sleen hier in ’s-Grave-
land pionierswerk heeft verricht. Het is
plezierig voor ons te lezen dat de vondsten in
Boekesteijn van grote betekenis voor het
verdere onderzoek zijn geweest.
Het is plezierig voor de schrijver van dit
artikel, toen werkzaam op Boekesteijn, dat
hij dit alles van nabij heeft kunnen mee
maken, hoewel hij zich met dit zoekwerk
niet heeft bemoeid. De vriendschap met
Doc Van der Sleen heeft veel voor hem
betekend.
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Kaartje van de afgezande gronden met zanderijsloten.

De mooie verzameling kralen die dr Van der
Sleen heeft achtergelaten, kan nu nog
worden bekeken in het Allard Pierson
Museum van de Universiteit van Amster
dam. Het is een goede herinnering aan het
hier uitgevoerde werk. Het leek mij zinvol,
al is het al lang geleden, de lezer van TVE
kennis te laten nemen van dit verhaal.
Tenslotte zijn het vele zandschippers, er
wordt ergens vermeld dat dit er een veertig
tal was, vooral uit Kortenhoef en Ankeveen,
die bij dit zand- en huisvuiltransport waren
betrokken.

NOTEN
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Zonnestraal

M. W. Jolles

In 1978 was het een halve eeuw geleden dat
Zonnestraal werd geopend. Toen heeft dr
C. van Proosdij, op verzoek van het bestuur
van het Algemeen Ziekenhuis Zonnestraal
te Hilversum, de geschiedenis beschreven in
een boek getiteld ’Een halve eeuw de
sterken voor de zwakken’, vervaardigd door
Unieboek b.v. te Bussum.
Uit dit rijke en boeiend geschreven boek is
voor het hier volgende vrijelijk geput.
Men moet ver in de tijd teruggaan, schrijft dr
Van Proosdij, om het begin van de strijd
tegen de tuberculose door de Diamant
bewerkers Bond te vinden. Het was de in
1863 geboren Jan van Zutphen, in het begin
van deze eeuw secretaris van de Algemene
Nederlandse Diamantbewerkers Bond, die
de eerste stoot heeft gegeven. Hij kende de
ziekte uit zijn eigen naaste omgeving. Al in
1905 had hij geld weten bijeen te zamelen om
een zieke kameraad naar het Sanatorium in
Davos te kunnen sturen; een kameraad van
wie de arts gezegd had, dat hij niets voor zijn
overlevingskansen gaf als dat niet onmiddel
lijk gebeurde. Het geld kwam er.
Dat jaar 1905 was tevens het begin van het
Koperen Stelen Fonds ’Nieuwe Levens
kracht’, een fonds ten behoeve van de
longpatiënten onder de diamantbewerkers.
Het uitsturen van één patiënt was natuurlijk
niet genoeg. Er moest meer geld komen en
wel een heleboel meer. En ook dat kwam er,
zij het niet ineens. Een op zichzelf onbeteke
nend incident zou een sneeuwbaleffect
hebben. Er ontstond ruzie over een partijtje
koperen steeltjes, de pijpjes waarop de
soldeerkop was bevestigd, waarin de ruwe
diamant werd vastgezet om geslepen te
worden. Die dop moest in verschillende
standen gesteld kunnen worden, waartoe de
van zacht koper gemaakte steel verbogen
werd. Op den duur brak die en werd
weggegooid. Wie die mocht oppikken en te

gelde maken, leidde tot de ruzie.
Maar degene die ermee wegliep, was Van
Zutphen. Hij zou de steeltjes in het bondsge-
bouw geleverd krijgen, besliste het bestuur.
De opbrengst beliep de eerste keer zeven
gulden zestig. In de loop der tijden zou de
idee om afval te gebruiken meer gaan
opleveren, letterlijk miljoenen guldens.
Er was namelijk nog ander afval. Er is lang
getracht de bij het slijpen wegvliegende
deeltjes ruwe diamant terug te winnen uit de
op modder lijkende brij, die van het slijp-
proces overbleef. Het lukte maar niet,
ondanks alle kostbare proeven en niemand
geloofde meer dat het ooit zou lukken.
Op een dag was Van Zutphen in gesprek met
Henri Polak, de voorzitter van de bond en
die zei ronduit dat hij al dat geëxperimenteer
zinloze geldverspilling vond. Als antwoord
nam Van Zutphen de eerste trein naar Delft,
waar Henri ter Meulen werkzaam was als
hoogleraar in de analytische scheikunde.
Van Zutphen kende hem, omdat hij jaren
lang samen met hem in een staatscommissie
had gezeten, welke met de diamantindustrie
te maken had. Hij vertelde hem van de grote
moeilijkheden en overhandigde hem een
kolf met de zwarte brij, de in de slijperijen
overblijvende modderige pap, waarin de
deeltjes diamant moesten zitten. Professor
Ter Meulen nam de uitdaging aan en slaagde
na schier eindeloos experimenteren.
Jan van Zutphen kende veel mensen en hij
schroomde niet diegenen te benaderen, die
hem steun konden geven om de zaak die
hem zo aan het hart ging te helpen. Zo kan
dr Van Proosdij schrijven dat Zonnestraal
nooit zou zijn geboren zonder de visie en
vasthoudendheid van Jan van Zutphen,
geholpen door mannen als professor Ter
Meulen, dokter L. Heijermans, instellingen
als het Nederlandse Rode Kruis en bestuurs
lichamen als het college van Gedeputeerde
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Staten van Noord-Holland.
Later was het ook weer Van Zutphen die het
volwassen geworden Zonnestraal bleef
stuwen, met mannen als de geneesheer-
directeuren Van Lier en Bierhorst, de
Londense diamantair Van Moppes en
tenslotte het Nederlands Vak Verbond.
Eerst even terug naar 1925. Dan wordt de
’Nederlandse Vereniging tot het oprichten
van arbeidskolonies voor tuberculoselijders
in Nederland’ opgericht, van welke ’vereni
ging met de lange naam’ Van Zutphen
voorzitter is. Dan begint het plan Zonne
straal concreet te worden. Het in Engelse
stijl gebouwde particuliere landhuis ’Pampa-
Hoeve’, zuidelijk van de Hoorneboeg,
richting Loosdrecht gelegen, is intussen
door het Koperen Stelen Fonds aangekocht.
Daarmee is een uniek bosrijk terrein op
zandgrond verkregen. Op 1 februari 1927
worden daarin de eerste drie t.b.c.-patiënten
ter verpleging opgenomen, want Zonne
straal zelf is nog lang niet klaar.
In die tweede helft van de jaren twintig zette
in Nederland de crisis in, die in de volgende

decade, na de beurskrach van New York in
1929. in volle omvang zou gaan woeden.
Geld was schaars, maar met de medewerking
van de toenmalige directeur van de Amster
damse G.G. en G.D., dokter Heijermans,
mr H.C. Dresselhuijs, secretaris generaal
van het Nederlandse Rode Kruis, dr M.R.
Heijnsius van den Berg, directeur van de
Amsterdamse Vereniging tot Bestrijding
van de Tuberculose, van de architect ir J.
Duiker (samenwerkend met ir B. Bijvoet)
en van Willem Drees, toen wethouder van
sociale aangelegenheden van Den Haag, is
enorm veel tot stand gebracht.
Financiële hulp komt van de Rijksverzeke
ringsbank in de vorm van een lening, die
door de provincie Noord-Holland wordt
gegarandeerd. Dan kunnen een hoofd
gebouw met twee paviljoens worden
aanbesteed op 10 januari 1927. Berlage heeft
aan het bouwplan meegewerkt.
In de tussentijd zijn alle beschikbare bedden
in de villa bezet en ruim een jaar later
worden alle verpleegden overgebracht naar
het eerste gereed gekomen paviljoen; juni
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1928. Dat paviljoen wordt genoemd naar
Henri ter Meulen. Dit is de officiële opening
van Zonnestraal.
Ondanks de door de rijksoverheid gehan
teerde versoberingspolitiek blijft er geld
komen en blijft het werk doorgaan.
De werkplaatsen, door patiënten gedreven,
brengen hun produkten aan de man.
Schenkingen komen binnen. Landelijke
collecten worden georganiseerd - ook daarin
is Van Zutphen bekwaam - en later helpen in
eigen bedrijf gemaakte speldjes de opbrengst
te verhogen.
De vooroorlogse jaren blijven in financieel
opzicht moeilijk. Aan die periode wordt hier
verder voorbij gegaan, evenals aan de nu al
lange naoorlogse tijd, waarin de overgang
van sanatorium zich voltrok tot algemeen
ziekenhuis, met een befaamde geriatrische
afdeling, een grote orthopedisch-chirur-
gische kliniek en een afdeling voor cardio-
revalidatie, waaraan een reeks beroemde
namen verbonden was.

Het bovenstaande werd ongeveer een half
jaar geleden geschreven. Intussen heeft de
verhuizing van het ziekenhuis naar het
nieuwe gebouw van het Streekziekenhuis
Gooi-Zuid in Hilversum plaatsgevonden en
staan de gebouwen, op de geriatrische
afdeling na, leeg.
Wat er nu met terrein en gebouwen gaat
gebeuren, is niet bekend. Wel staat er in de
krant (Woonbode, 31 mei 1991) dat het
gemeentebestuur van Hilversum heeft
voorgesteld een voorbereidingsbesluit voor
het gebied van Zonnestraal te nemen om een
betere bescherming tegen ongewenste
ontwikkelingen te geven dan onder het
huidige bestemmingsplan mogelijk is. In de
toekomst zou dan bekeken kunnen worden
welke ontwikkelingen ter plaatse al dan niet
gewenst zijn. In ieder geval zal de oude
monumentale bebouwing gerestaureerd
moeten worden. Tot zover dit bericht.

Een wandeling over het terrein en langs de
gebouwen die er nu leeg en verlaten bijstaan,
zonder dat ergens een levend wezen te
ontdekken valt - of het moesten de konijntjes
zijn die op de grasvelden zich tegoed doen en

zich door geen wandelaar laten storen -
stemt somber. Alles ziet er nog eens zo triest
en vervallen uit als vóór de verhuizing. Het is
net of afbladderende verf en kapotte ruiten
nog meer opvallen dan tevoren. Maar zelfs
in vrolijke stemming is een leek geneigd zich
af te vragen wat er nog mee gedaan kan
worden.
Een ding lijkt wel bijna zeker: het Dressel-
huys Paviljoen is onherstelbaar kapot, zo
zelfs dat het gebouw niet meer betreden mag
worden; het schijnt te gevaarlijk te zijn.
Hoofdgebouw en Ter Meulen Paviljoen zien
er zo op het oog redelijk uit, althans van
buiten, al prijkt op het hoofdgebouw een
kolossale schoorsteen die stellig nooit in
Duiker’s plannen heeft gestaan en al is het
paviljoen inwendig geheel verbouwd, zodat
van de vroegere indeling weinig meer terug
te vinden is.
Veel noodzakelijk onderhoud kon al tijdens
de oorlogsjaren niet worden uitgevoerd.
Toen was het vooral gebrek aan materiaal,
maar later was er geen geld, evenmin als
voor de nodige verdere investeringen.
In zekere zin was het verval al bij de bouw
mee ingebouwd, toen later bleek dat het
alleen had kunnen worden voorkomen door
de toepassing van toen nog onbekende
technieken. Immers de ’machine-architec-
tuur’ van toen was erg onderhoudsgevoelig
en vertoonde snel verouderingsverschijnse
len.
Triest ziet alles er uit, temeer omdat men de
indruk krijgt dat het zo mooi geweest is,
maar dat de kansen op herstel en verder
gebruik van het gebouwencomplex voorbij
zijn.
Het is inderdaad ook meer dan zestig jaar
geleden dat Zonnestraal groeide tot een
monument van architectonisch vernuft en
van sociale bewogenheid; toen was het des te
indrukwekkender dan nu, nu sociale
voorzieningen als vanzelfsprekend worden
aangenomen. Sinds die eerste tijd heeft de
samenleving zoveel diepgaande veranderin
gen ondergaan dat Zonnestraal er niet meer
in past en zijn functie heeft verloren.

Werkelijk prachtig is nog steeds het terrein,
dat in 1919 door het Koperen Stelen Fonds
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werd gekocht, vol afwisselende begroeiing
en aflopend van de hooggelegen Hoorne-
boeg tot het lage Loosdrecht. Zeker, de
storm van januari 1990 heeft er zijn sporen
achtergelaten en al eerder waren er door
mensenhand bressen in geslagen. Maar het
geheel - het is groot, een paar honderd
hectaren - biedt veel moois en er valt voor
wandelaar en fietser volop te genieten.
Kennelijk geïnspireerd door die heerlijkheid
kwam de gedachte bij schrijver dezes op dit
gebied samen te voegen tot een groot geheel
met de heide van de Hoorneboeg, de Zwarte
Berg, Einde-Gooi, de Bosberg en zo verder
oostwaarts. Gebied dat van nature al één
gebied is. Het is helemaal geen originele
gedachte, want al eerder door anderen in
ander verband geuit, maar voorzover
bekend nog nergens toegepast. Herstel dan
zoveel van Duiker’s oorspronkelijke
schepping als mogelijk en zinvol is, sloop alle
barakken en wat verder geen bestemming
meer heeft en dan rest nog maar het
overgebleven monument een passende
bestemming te geven. Die moet te vinden
zijn, waarbij te denken valt aan een Voor
lichtingscentrum op het gebied van Natuur
en Milieu (Goois Natuurreservaat; ’groene’
verenigingen en dergelijke), maar ook het

Koperen Stelen Fonds en het F.N. V. zullen
stellig hun eigen ideeën willen aandragen.
Desnoods ware alleen al het behoud van één
gebouw zinvol. Breek het Dresselhuys
Paviljoen af en herbouw het met modern
materiaal in precies de originele vorm. Heeft
nu niet zelfs Florence de Perseus van Cellini
door een beeld van kunststof vervangen,
zonder dat dit ook maar één kunstminnaar
heeft gedeerd?
Al het overige, wat dus niet meer nodig is en
niet voor herstel of ander gebruik in aan
merking komt, kan verdwijnen.
Dan moet er alleen nog een passende
beheersvorm worden gevonden. Het Goois
Natuurreservaat en Natuurmonumenten
hebben bezittingen in de buurt, dus ook
daarvoor moet een goede oplossing te
vinden zijn. Het enige vervelende is de
nabijheid van het vliegveld Hilversum vlak
tegen Zonnestraal aan, waardoor met
noordelijke winden de opstijgende vlieg
tuigen voor veel lawaai zorgen. De konijntjes
zijn daar in ieder geval al aan gewend.
De vraag van de kosten blijve hier open; het
is tenslotte maar een snel opgekomen
gedachte. Toch zou het niet verbazen als het
niet eens de duurste mogelijkheid zou
blijken!

Dresselhuys Paviljoen
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Zonnestraal
Geschiedenis van het Loosdrechtse Bos

J. Daams

Het vorige artikel bevat enige recente
geschiedenis van het Ziekenhuis en het
Sanatorium Zonnestraal. Wat daaraan
voorafging is echter een veel langere
geschiedenis, teruggaand tot de Middel
eeuwen, heel erg boeiend en vrij onbekend
bij de meeste Gooiers. Over die geschiedenis
gaat het hier.
De schrijver van dit artikel woonde sinds
1923 in Loosdrecht aan wat toen nog de
Nieuweweg heette, tegenwoordig Rading,
recht tegenover het Loosdrechtse Bos, zoals
Zonnestraal toen heette. Voor het bos lag,
en ligt trouwens nog, een strook akkers, deel
van de vroegere Kerkelanden, waar al sinds
het eind van de Middeleeuwen de Loos
drechtse boeren hun gewassen verbouwden.
Aan de verkaveling is nog te zien dat het
gebied op Loosdrecht was georiënteerd. Er
waren veel sloten die onmiddellijk aansloten
op de Loosdrechtse, die weer afwaterden op
de Ster, de oorsprong van de Drecht. Zo
bijvoorbeeld de sloot langs het Sint Anna-
pad.
Dat akkergebied sloot aan op het Loos
drechtse Bos, waar de schrijver vele jaren
heeft kunnen ronddwalen, zodat hij op den
duur vrijwel elke boom kende. Door
bepaalde omstandigheden had hij er steeds
vrije toegang, waardoor hij flora en fauna
goed leerde kennen.
Van de oorsprong van het bos was toen niet
zoveel bekend. Daar is de laatste tijd wel
verandering in gekomen. De heer H. Meyer
uit Hilversum heeft uitgebreid historisch-
geografisch onderzoek uitgevoerd over de
geschiedenis van de westrand van het Gooi,
dat helaas niet in boekvorm is gepubliceerd.
Een weerslag daarvan is wel te vinden in een
vrij uitgebreid artikel over ’Het Tweede
Blok’, gepubliceerd in het tijdschrift
’Holland’1).
De meeste bewoners van het Gooi zal de

term ’Het Tweede Blok’ raadselachtig
voorkomen. Men zal niet snel de naam
’Blokhoven’ van een boerderij langs de
Utrechtse weg, dichtbij de afsplitsing van de
Nootweg, hiermee in verband brengen.
Toch heeft dit Tweede Blok de gemoederen
van de bevolking in de 17e eeuw heel erg
bezig gehouden.

Het Tweede Blok

Volgens Meyer is het Tweede Blok het
gebied van het Gooi, ruwweg begrensd door
de Kerkelanden, de Zuiderheide, de
Nootweg en de oude straatweg van Utrecht
naar Hilversum, bestaande uit bossen, heide
en akkercomplexen. Het gebied was van de
aangrenzende landen afgescheiden door een
wal met greppel, ook aan de zuidgrens met
het Sticht.
Er is altijd veel te doen geweest over dit
gedeelte van het Gooi. Daar lag het Gooier-
bos dat omstreeks 1600 geheel was verdwe
nen. De Bosdrift en de Eikbosserweg
leidden er naar toe. De hele westzijde was
venig, iets waar men zich nu geen voorstel
ling meer van kan maken. Een deel daarvan
is al vroeg afgegraven. Tot in het begin van
deze eeuw stond echter op kaarten nog
vermeld dat het ging om ’afgegraven
hoogvenen en vullingh-landen’. Vullinghen
waren stukken veen waar men de bovenste
laag niet heeft gebruikt maar, na afgraven
van het veen, deze toepaste om het land
geschikt te maken voor de landbouw: de
vullinglanden. Dit gebeurde vooral door de
Loosdrechtse boeren die behoefte hadden
aan landbouwgrond2).
Zij kregen daartoe vooral de mogelijkheid
toen zij de beschikking kregen over de
Kerkelanden, die zij konden pachten van de
Kerk van Naarden. Na de brand van 1481,
waarbij het kerkgebouw van Naarden werd
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De ligging van het Tweede Blok volgens kaart uit
±  1800.

verwoest, kreeg de kerk van Stad en dorpen
van Gooiland 240 morgen venen en vulling-
landen aangeboden, die bij verpachting
ongeveer 150 gulden per jaar opleverden.
Deze terreinen stonden sindsdien bekend als
Naarder Kerkelanden. Natuurlijk is die
overeenkomst niet zonder moeilijkheden tot
stand gekomen. Er is veel van bekend en
veel over gepubliceerd. De Gooiers beschik
ten al enige eeuwen over het gebruiksrecht
van de gronden in het Gooi, dat tot in de 20e
eeuw de gemoederen bezig hield als de
Erfgooiers kwestie3̂ .
Dit gebruiksrecht was voor de boeren een
levensbelang, waarbij het ging om weidege
bieden voor het vee, de Meenten, de
bouwlanden rond de dorpen, de Engen en
het gebruik van de heiden voor het maaien
of steken van plaggen voor de schapenmest,
die tenslotte gebruikt werd voor bemesting
van de engen. Een mooi gesloten systeem als
het tenminste in stand kon worden gehou
den. Vandaar dat de boerenbevolking zich
altijd heeft verzet tegen nieuwe ontginningen
en tegen het zich vestigen van mensen uit het
Sticht, die daar ’veltslagh’ wilden doen, dit is
zich als landbouwer vestigen.

Die heidevelden waren van vitaal belang
voor de bevolking. Zij lagen overal, zo ook
aan de westzijde van het Gooi, bij ’s-Grave-
land, Loosdrecht tot de Hollandse Rading
en de Egelshoek. Hier en daar venig of met
stuifzanden. Van de Egelshoek is bekend
dat de armen daar turf mochten delven uit de
overstoven veenlagen. De landbouw
berustte, zoals uit het bovenstaande duide
lijk is, op heel extensief gebruik van de
grond. Dit in tegenstelling tot de landbouw
buiten dat Gooi, Loosdrecht, Westbroek en
Oostveen (= Maartensdijk), waar men al
heel lang met ontginningen het gebied
probeerde te vergroten, vooral in de richting
van de grens met het Gooi. Het begrip
ontginningen leefde sterk en daaruit is dan
ook het Tweede Blok ontstaan.

Het Eerste Blok

Het Tweede Blok onderstelt een Eerste
Blok en dat is er dan ook geweest. Alleen:
het heeft niet zo erg lang zo geheten. Het
werd ’s-Graveland, dus het deel van het
grensgebied, dat noordelijk van het Tweede
Blok was gelegen.
Al in 1619 was een commissie op stap
geweest ter inspectie van het grensgebied.
Pieter Corn. Hooft was erbij, ook de baljuw
van Gooiland. Er hingen blijkbaar plannen
voor privatisering van Domeingebieden in
de lucht. En dat was Gooiland dat toen
eigendom van de Staten van Holland was. Er
kwamen plannen voor ontginning van de
'onlanden, vullingen ende verlaetene veen,
uytgedolvene en moerassige plaetsen,
geleeghen op 't uytersste van Gooilant...
ende paelende aen ... Anckeveen, Cortehoeff,
Loosdrecht, St. Martensdijck ende daerom-
trent, meest draegende biesen, haye ende
andere wilde ruygte. ’
Er kwam een concessieaanvraag van Don
Emanuel van Portugal (1619) voor het
ontginnen van een stuk land tussen Hilver
sum en Maartensdijk, het Tweede Blok
genoemd. Er kwam een aanvraag voor
ontginning van gronden bij het huidige
’s-Graveland door een aantal Amsterdamse
kooplieden, het Eerste Blok. De eerste
aanvragen werden afgewezen. De Staten
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van Holland respecteerden blijkbaar de
rechten van de Gooiers op de gemeenschap
pelijke gronden.
In 1625 werd echter het Amsterdamse
verzoek voor ontginning goedgekeurd en zo
ontstond op den duur ’s-Graveland. Maar
ondanks de toestemming van de Staten
ontstonden er grote moeilijkheden met de
boeren, hetgeen te verwachten was.
(de Vrankrijker,3*). De Staten hadden
verwacht dat de boeren zich met ’stillich-
heyd’ zouden gedragen. Nu, dat deden ze
niet en ze hebben grote moeilijkheden
veroorzaakt. Men is toen tot een overeen
komst gekomen waarbij werd geaccepteerd
dat het Eerste Blok, dus ’s-Graveland, wel
ontgonnen mocht worden, maar het Tweede
Blok moest blijven liggen, vooral voor het
gebruik door de schaapskudden van de
boeren.
En zo bleef het voorlopig, vooral heiden met
het karakter zoals hierboven beschreven,
hetgeen een aardig beeld geeft van het
landschap uit die dagen. Stad en Lande van
Gooiland bleven zich toch nog met het
Tweede Blok bezig houden door het zelf te
gaan ontginnen om daaruit de financiën voor
de Kerk te halen. Dit vond zijn beslag in
1664, door de Staten van Holland goedge
keurd in 1665.
Men begon met ontginning en verkaveling;
waarschijnlijk heeft men toen de greppel en
aarden wal om het terrein aangelegd, die er
nu nog rond Zonnestraal ligt. Al vrij snel
werden echter de ontginningswerkzaam-
heden stilgelegd; het is niet helemaal
duidelijk waarom, misschien zag men tegen
de kosten op.
In elk geval bleek bij Stad en Lande op dat
moment de bereidheid om stukken grond te
verkopen, niet alleen hier maar ook in
andere delen van het Gooi.

Het Loosdrechtse Bos

Hierboven is reeds vermeld dat Emanuel
van Portugal’s plannen om het Tweede Blok
te ontginnen geen kans kregen omdat de
Staten wel verwachtten dat de Gooiers zich
niet in ’stillichheyd’ zouden gedragen.
Misschien speelde ook mee dat Don



Emanuel voor de Staten geen acceptabele
figuur was. Als goed Katholiek Portugees
was hij in het geheim getrouwd met een
dochter van Anna van Saksen, de vrouw van
Willem van Oranje, waarbij zij wel Protes
tant gebleven was, maar hij was niettemin
iemand die bij de Staten niet goed stond
aangeschreven. Toen wat later bleek dat
Stad en Lande bereid waren om delen van
het Tweede Blok te verkopen was de situatie
geheel veranderd. Want in 1683 verkocht
men het noordelijkste deel van het Tweede
Blok en wel aan de heer Simon Emtinck uit
Loosdrecht. Hij was baljuw van Holland en
woonde in een vrij eenvoudig huis aan de
Nieuw-Loosdrechtse Dijk. Hij heeft het
aangekochte terrein met bos laten beplan
ten. Waarschijnlijk dateren de resten van
ontwateringsgreppels, vooral in het noorde
lijk deel, nog uit die tijd. Een groot deel van
het terrein bestaat uit resten van eiken
akkermaalshout, waarvoor men in die dagen
toen het Gooi nog heel houtarm was, wel
emplooi had.
Dit is de oorsprong van het Loosdrechtse
Bos. Op oude kaarten is te zien dat het ook
het Emtingerbos of Emmikerbos werd
genoemd, naar de eigenaar van het gebied.
Daaraan herinnert ook de naam van het
bejaardenhuis in Nieuw-Loosdrecht, De
Emtinghof.
Ecologen hebben de gewoonte om een
landschap te beschouwen als een systeem en
een systeem bestaat uit een patroon en een
proces, het huidige aanzien en de historische
ontwikkeling. Het laatste leidt in dit geval
tot heel verrassende conclusies, waardoor
een beter begrip voor het landschap kan
ontstaan.
Er is uiteraard nog heel veel meer over het
Loosdrechtse Bos of Zonnestraal te vertel
len. In een rapport tot stand gekomen met
medewerking van Staatsbosbeheer (1986)
'Een milieukundig onderzoek van het
Landgoed Zonnestraal’, geschreven door
Erik Lam en Peter van der Linden, worden
de resultaten van velerlei inventarisatie
uitgebreid behandeld41.
Aan dit rapport is tenslotte het volgende
romantische verhaal ontleend dat de heer
Jakma over het Loosdrechtse Bos in 1913 in

de Levende Natuur schreef.
'Dit bosch is rondom in de hei gelegen, op een
groot kwartier afstands van de bebouwde
kom van de gemeente Hilversum en is thans
het eigendom van den Weled. Heer F. Smidt.
(...) en namen wij aan het einde van een der
lanen die het bosch doorkruisen afscheid van
elkander. Zoo in de eenzaamheid aan
mijzelven overgelaten, bemerkte ik, dat een
groote verscheidenheid vogels van diverse
pluimage daar in het bosch hun woonplaats
hadden. (...) En als ik bij het krieken des
dageraads mij bevond temidden van forsche
eiken en statige beuken met hun parel-grijze
en met mos begroeide stammen, afgewisseld
door geurige sparren en dennen en omringd
van knoestig schaarhout, waarboven hier en
daar een veelkleurige berk zijn spichtige
twijgen verhief, dan was dit voor mij zóó vol
bekoring, alsof ik mij in een oerwoud bevond
waar de natuur in niets wordt belemmerd o f
geschonden, en waar de menselijke voet nog
nimmer een stap op het klanklooze en mollige
tapijt van mos en dennennaalden gewaagd
heeft te zetten. (...) Op oude, vermolmde
boomen heb ik hun (= spechten) wel
waargenomen maar zag tevens dat deze een
verzamelplaats waren voor velerlei houtbe-
dervende insecten, waaraan de Specht zijn
vraatzucht te goed deed. (...) en zoo kwam ik
daardoor in het bezit van een paar jonge
steenuiltjes die met de ouden uit het nest
verbannen waren, dat zich in een groot hol
van een reuzeneik bevond, die met vele
andere zware eiken en beuken een kring
vormden op een kruispunt van verschillende
lanen, hetwelk wij het Uilenplein noemden’.

NOTEN

1. H.H.M. Meyer, Het Tweede Blok. 1981.
'Holland’, 13cjrg. nr.1, pag. 46-57

2. Zie artikel J. Daams in T.V.E, 1985, 3de jrg.
nr. 1.

3. A.C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van
Gooiland, deel II, 1972

4. E. Lam en P. van der Linden, Een milieu
kundig onderzoek van het landgoed Zonne
straal. Uitg. Stichting Milieutijdschrift Gooi,
Vechtstreek, e.o., Hilversum, 7 februari 1986

175



Einde-Gooi

Dick A. Jonkers

Op de overgang van de Gooise zandgronden
naar het Utrechtse veengebied, ten zuid
westen van Hilversum, ligt het landgoed
Einde-Gooi. Het is eigendom van Natuur
monumenten en op het rustgebied na vrij
toegankelijk. Er huizen ruim vijftig verschil
lende soorten broedvogels en er komen
minstens twintig soorten zoogdieren voor.
Verder staat het landgoed bekend om zijn
grote rijkdom aan paddestoelen. Met
openbaar vervoer, zowel trein als bus (lijn
133), is het goed bereikbaar.

Historie

Tijdens de eerste heideverdeling in 1836
kochten twee Amsterdamse notabelen, Jan
David Zocher, architect en Johannes van
der Linden, koopman, een groot deel van de
gronden waarop Einde-Gooi ligt. De prijs
die ervoor betaald werd, klinkt ons belache
lijk laag in de oren: slechts enkele centen per
vierkante meter. Spoedig daarna werden de
woeste gronden ontgonnen; de heide werd
deels bebost en omgezet in gras-en bouw
land, met daar omheen houtwallen. In het
zuidwesten vonden zandafgravingen plaats.
Een sloot, noodzakelijk voor de afwatering,
werd in 1840 gegraven en naar het Tien-
hovens kanaal geleid. De bebouwing werd
tussen 1840 en 1880 gerealiseerd: in het
centrum de villa en de boerderij Einde-Gooi,
aan de noordzijde het woonhuis Klein
Einde-Gooi en aan de oostzijde de boerderij
Blokhoven. In 1859 ging het in eigendom
over naar de familie Insinger en maakte
sindsdien deel uit van het landgoed Pijnen
burg. Vanaf 1976 is Einde-Gooi in het bezit
van Natuurmonumenten.

Bos, graslanden en akkers

Het bos bestaat zowel uit loof-als naaldhout,

waarin eik en grove den de boventoon
voeren. Verder komen er percelen voor met
lariks, douglas, fijnspar, Amerikaanse eik
en beuk. Ruwe berk en lijsterbes zijn op veel
plaatsen te vinden. Er is ook nog een
gedeelte met boomheide, die eraan herin
nert, dat hier vroeger veel meer heide
voorkwam. De waaiervormige padenstruc
tuur, een stuk van een sterrebos aan de
noordzijde van de oprijlaan naar de villa,
wijst er op, dat er indertijd een parkachtige
aanleg is geweest. De beukenlanen en de
oude solitaire beuken in het gebied verster
ken deze indruk. Aan de westzijde tegen de
Huydecopersweg aan ligt een perceel lariks.
Daar werd in de Tweede Wereldoorlog door
de Duitsers een vliegtuigplatform aangelegd,
dat deel uitmaakte van het nabij gelegen
vliegveld.
Het loont de moeite om aan de westzijde de
Huydecopersweg een eindje naar het
zuidwesten te volgen. De graslanden zijn er
omzoomd door houtwallen en de heldere
sloot, die gevoed wordt door kwelwater uit
het gebied, is van hieruit uitstekend te
overzien. Bovendien staan er op de perceels-
scheidingen van de graslanden verspreid een
aantal meidoorns. De overige graslanden
liggen langs de Graaf Floris V weg en in de
omgeving van de Utrechtseweg. In de jaren
zestig stond het uitgegraven perceel aan de
Noodweg geregeld onder water en kon er
’s winters op geschaatst worden. Er is toen
een ontwateringssleuf naar het westen
gegraven.
Er komen slechts enkele akkers voor,
voornamelijk in de omgeving van de villa.
Daar bevindt zich ook nog een kleine
boomgaard. Het ligt in de bedoeling in de
toekomst het agrarisch beheer in handen van
een biologisch werkende boer te geven.
Hierdoor zou dan een extensief beheer
kunnen worden uitgevoerd en ander gewas,
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bijvoorbeeld boekweit en rogge kunnen
worden geteeld. De huidige maïsteelt zou
dan beëindigd kunnen worden.

Van struikheide tot spekzwoerdzwam

In het gedeelte met de arme zandgronden
groeit behalve struikheide ook bochtige
smele en zandzegge. Opvallend zijn op
sommige plaatsen in het bos de plekken met
kussentjesmos, die vooral onder de beuken
te vinden zijn. De vochtige plaatsen worden
gekenmerkt door pijpestrootje en langs de
greppels door dubbelloof, een soort varen.
De eikvaren is talrijk aanwezig op de oude
boswallen. Op de rijkere plaatsen, waar
bemestingsinvloeden zijn geweest, staat
onder andere adelaarsvaren, gewone
kamperfoelie en lelietje der dalen. Ook de
rankende helmbloem komt regelmatig
verspreid voor. Deze plant wordt steeds
algemener in de Gooise bossen. Waarschijn
lijk is dit het gevolg van verzuring.
In de wegbermen, zoals langs de Huyde-

copersweg, zijn planten als wilde bertram en
breedbladige wespenorchis te zien. Niet
alleen op botanisch gebied, maar ook
mycologisch is Einde-Gooi een aantrekkelijk
gebied. Behalve de op veel plaatsen waar te
nemen vliegenzwam en berkenzwam, zijn
ook zeer zeldzame soorten aanwezig met
onder andere de kleverige knolamaniet.
Soorten met culinaire namen komen er
eveneens voor: de biefstukzwam en de
spekzwoerdzwam.

Ratelende naaimachientjes

Het landgoed is diverse keren op broed-
vogels geïnventariseerd. In het voorjaar zijn
zowel de kekkerende roep van de havik als
het mauwende geluid van de buizerd te
horen. Even voor zonsopkomst de bosuil.
De talrijke gaten in de bomen bieden plaats
aan holenbroeders: van zwarte specht tot en
met boomklever. Tot het gebied in handen
van Natuurmonumenten overging, werd er
gewerkt met een bosbedrijfsplan met als
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doel opbrengsten uit het bos te verkrijgen.
Het was ook de periode waarin er veel
nestkasten hingen. Met het invoeren van een
min of meer natuurlijk bosbeheer verdwenen
geleidelijk aan de nestkasten. De holen
broeders profiteerden van de steeds meer
ontstane holtes en er zijn dan ook vrijwel
geen verschillen in soorten en aantallen met
de nestkastperiode. Zangvogels die op het
voorkomen van ondergroei gesteld zijn,
komen door het vrijwel ontbreken daarvan
weinig voor. Een opmerkelijke soort is de in
mei arriverende fluiter, die zijn naai-
machine-achtige triller op enkele plaatsen
ten gehore brengt.
De zoogdieren zijn goed vertegenwoordigd.
Ree, haas en konijn komen er voor; de
aanwezigheid van de eekhoorn valt af te
leiden uit de talrijke afgekloven denneappels
en sparrekegels. Voor de vleermuizen zijn
de holtes in bomen van groot belang als
slaapplaats en kraamkamer. Er is een grote
kolonie franjestaarten aangetroffen en de
aanwezigheid van ruige dwergvleermuis,
grootoorvleermuis, rosse vleermuis,
laatvlieger en watervleermuis werd met
behulp van speciale batdetectors aange
toond. Met een beetje geluk zijn vos en
wezel waar te nemen. De kans op een
ontmoeting met de das, die een brucht in het
gebied bezet, is gering. Speciaal voor deze
soort is onder de Utrechtseweg door een
dassentunnel gegraven, zodat de kans op
verkeersslachtoffers geminimaliseerd wordt.

Het is ondoenlijk om een compleet natuur
historisch beeld te geven. In de diverse
geraadpleegde bronnen kan de geïnteres
seerde lezer op zoek gaan naar alles wat er
leeft en groeit. Veel leuker is het om zelf op
ontdekkingstocht te gaan. De in het boek
’Vogels tussen Vecht en Eem’ beschreven
wandeling met daarbij aangegeven punten,
waar geregeld bepaalde vogelsoorten te zien
zijn, kan daarbij een goede leidraad zijn.

LITERATUUR

AGGELEN, C. van Tussen Vecht en Eem,
lejrg., pp. 33-36. 1983.
BOONMAN, A. en BOONMAN, M. Vleer
muizen van Gooi tot Vecht. Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie. Utrecht, 1990.
JONKERS, D.A., KLEIN, J. en RIJNJA, L.F.
Een natuurhistorische schets van het landgoed
Einde-Gooi. Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken. Hilversum. 1972.
JONKERS, D.A., KOLE, R.A. en TAAPKEN,
J. Vogels tussen Vecht en Eem. Vogelwerkgroep
Het Gooi en Omstreken. Hilversum, 1987.
JONKERS, D. A. Broedvogels van Einde-Gooi
in 1989. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstre
ken. Hilversum. Uitgave 67. 1987.
LICHTHART, R.H. Einde-Gooi. Beheersricht-
lijnen. Vereniging tot Behoud van Natuurmonu
menten in Nederland. 1979.

179



Muiderberger ikono-topografie van
drieënhalve eeuw
KL Sierksma

Sinds 1965 heb ik mij intensief bezig gehou
den met het verzamelen van prenten,
tekeningen en schilderijen, betrekking
hebbende op het dorp bij de Muider Berg.
Over de periode tussen 1520 en 1875 zijn
aldus 123 topografische beelden tevoorschijn
gekomen, waarbij werk van kunstenaars, die
tot nu toe in de historische plaatsbeschrijving
niet bekend waren als ’portrettisten' van dat
opmerkelijke dorpje met zijn stompe-toren-
kerk, zijn Lutherse, Joodse en twee alge
mene begraafplaatsen, zijn ’glorie’ van
verbintenissen met sint Liudger, graaf Floris
V, Hooft, de Six’en, G.A. Heinze en
(recenter) prof mr P. Lieftinck, enzovoort.
Helaas bleven tot nu toe in mijn documen
tatie een 24-tal prenten en tekeningen
’onbekend', althans 'onvindbaar’ of 'onde-
termineerbaar’. Omdat alles toch wel eens
tot een verzamelpublikatie zal komen en er
op zichzelf voor een amateur-of beroeps
historicus een soort van sport in moet
schuilen, ook dit soort historieraadsels op te
lossen, wil ik hierbij mijn 'raadsels’ eens
bekend maken. Mogelijk is er iets van zelfs
wel eenvoudig op te lossen onder de lezers
van TVE! Voor die oplossingen houd ik mij
graag aanbevolen.
Het gezochte geef ik een iet-of-wat histo
rische volgorde, met eigen documentatie-
nummering.

003 Gezigt te Muiderberg. Een schilderij dat
als lot nr. 198 op 17 april 1837 verkocht is op
een veiling van J. de Vries, A. Brondgeest,
E.M. Engelberts en C.F. Roos te Amster
dam. Het werd toen verkocht aan ’A. Wof’
volgens potloodnotitie in een veilingcatalo
gus.

004 Ruïne van de kerk te Muiderberg en
veruitgestrekt verschiet met steden en dorpen.
Dit was een tekening in oostindische inkt

door Roelant Roghman, die op 27 februari
1804 in Amsterdam is geveild bij J.J.
Pruysenaar en later op 4 december 1807
opnieuw bij E.M. Engelbrechts (?).

005 Van dezelfde tekenaar ging een Vue sur
le village Muiderberg (185x295 mm) uit de
collectie W.P. Knowler op 1/3 mei 1934 in
veiling bij R.W.P. de Vries te Amsterdam.

006 Bij B. Houthakker in Amsterdam werd
in 1952 een expositie gehouden waar een
Gezicht op Muiderberg, in de verte gezien
vanuit een bosrijke omgeving (catalogus nr.
61) te zien was. De gewassen tekening van
zwart en wit krijt op zeemkleurig papier,
295x460 mm, was uit de verzameling
William Esdaile etc. afkomstig.

007 Behalve twee mij bekende tekeningen
van Rembrandt, moet er nog een zijn
(geweest). De Muider berg werd in catalogus
II (p. 14, nr. 49) van een veiling bij H. de
Leth te Amsterdam op 27 juli 1751 genoemd
en 'samen met twee landschappen voor
ƒ 2.-.4’ verkocht.

008 Van Van Ruysdael - van wiens hand
twee schilderijen met Muiderberg als motief
mij bekend zijn -wordt in de bekende
catalogus van Hofstede de Groot onder
nummer lOld een 'paneel', 462x600 mm,
genoemd met als voorstelling De kerk te
Muiderberg.

009 De landschapsschilder Jacob van der
Ulft (*Gorinchem 1627, +Noordwijk 1680)
maakte een tekening Le temple de Muyder-
berg, die (’... et un autre') op de veiling van
S. van Hulst op 14 mei 1736 te Den Haag
werd aangeboden.
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010 Van de hand van Joannes de Bosch werd
op 19 mei 1925 te Amsterdam bij L.X.
Lannoy e.a. een aquarel, 113x177 mm,
geveild, titel: Muiderberg.

011 en 012 De behangsel- en grauwtjes-
schilder Johannes van Dreght (* Amsterdam
1737, +aldaar 1807) wisselde meteen paneel
met Twee stuks gezigten aangenaam voorge
steld (Muiderberg) van eigenaar op 25
januari 1836 bij de veilinghouder Johannes
Wilmet in Amsterdam.

013 Een nogal onbekend kunstenaar.
Theodorus Cornelis Schutter, liet op 25
augustus 1760 te Den Haag bij Gerard Hoet
een gewassen oostindische inkttekening
veilen, getiteld Gezicht van Muiderberg en
Klarenbeek. Deze combinatie van zo
uiteenliggende plaatsen (Muiderberg en
Veluwezoom c.q. Walcheren) is voor mij
onverklaarbaar en kon niet worden getra
ceerd.

014 Bij Jacob Cats’ Gezigt vanaf de Tafelberg
bij Laren op (...) Muiderberg, een pen- en
waterverftekening, 426x570 mm, komen we
op wat in relatie tot het dorp meer vertrouwd
terrein. Op de tentoonstelling ’Verzameling
Van Eeghen’, herfst 1935 in museum Fodor
te Amsterdam (catalogus nr. 18: ’herkomst
verzameling Hasselaar 1797’) was dit stuk
aanwezig. Mogelijk is het thans onder een
andere titel ergens in een collectie opge
nomen.

015 Van de landschapsschilder Hendrik
Stokvisch (*Loenen 1768, +Amsterdam
1823) is een ongekleurde oostindische
inkttekening te noemen, getiteld Gezigt op
Muiderberg. Op 12 december 1836 kwam de
prent in roulatie op de veiling te Amsterdam
vanA.J. Saportas en J. Jelgerhuis Rz. (N.B.
Die Saportas had enkele huizen op het dorp
in bezit!)

016 Een leerling van D. Kerkhof!' (van wie
meer werk op Muiderberg bekend is),
namelijk Gerrit Lamberts, tekende een
Strandgezigt te Muiderberg, dat op 29
oktober 1838 terecht kwam op de veiling van

J. de Vries, A. Brondgeest, E.M. Engelberts
en C.F. Roos te Amsterdam. Lamberts was
een tamelijk gerenommeerd etser, lithograaf
en aquarellist.

017, 018 en 019 Eerder genoemde Daniel
Johannes Torman Kerckhoff laat de vraag
open naar drie ’onbekende’ werken. Een
Vue a Muiderberg, achterop nog extra
gelokaliseerd met Te Muyderberg 1802, kan
natuurlijk op vele ’gezichten’ duiden;
misschien wel ’naar’ vorengenoemde 005.
Maar het wordt nader beschreven als ’pierre
noir et lavie d’encre de chine’, 230x370 mm.
Het stuk kwam 29 april 1919 in veiling bij P.
Langerhuizen te Amsterdam. Misschien was
het ook wel hetzelfde stuk als wat op de
veiling verkocht werd te Amsterdam op 12
december 1836, onder aanduiding Gezigt op
Muiderberg. Dit werd echter toen gespecifi
ceerd als een ’ongekleurde tekening met pen
en oostindische inkt’. Het was weer een
veiling van A.J. Saportas en J. Jelgerhuis
Rz.. Deze laatste, Johannes Rienkszoon
( + Amsterdam 1836), was zelf schilder en
etser. Kwamen de drie onderhavige stukken
misschien uit de boedels van Saportas en
Jelgerhuis?
Van Kerckhoff was er tenslotte op de veiling
van P.M. Kesler en C. Apostool, 13/15 mei
1844, nog 1 (één) tekening, getiteld Twee
gezigten te Muiderberg en Laren, catalogus
nr. C23. Of waren het toch twee tekeningen?
De catalogus telde namelijk ook nog een
nummer C22; vergelijk beneden 021.

020 Stelt ons voor de vraag te zoeken naar
een Gezigt op Muiderberg van Hermanus
Fock (*Amsterdam 1766, +aldaar 1822),
een in Amsterdam en Franeker werkend
etser en graveur van landschappen. Op 25
januari 1836 werd de ’ongekleurde teeke-
ning’ bij Johannes Wilmet in Amsterdam
verhandeld. Mogelijk was de prent afkom
stig van eenzelfde Muiderberger eigenaar als
een geschilderd paneel van Johannes van
Dreght (vergelijk 011 en 012).

021 Van de hand van Jan van Ravenswaay
(^Hilversum 1789, Taldaar 1869), aquarel
list en lithograaf van landschappen, was op
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de veiling van 13/15 mei 1844 in Amsterdam
bij P.M. Kesler en C. Apostool als catalo-
gusnr. 22 (vergelijk 019!) een Gezigt op
Muiderberg aanwezig. De schilder en
directeur Apostool van het Amsterdams
Museum was 10 februari 1844 overleden; hij
zorgde onder andere voor het terugvoeren
van de in 1795 naar Frankrijk afgevoerde
kunstwerken. Waren daar wellicht ook
stukken bij van de bekende plunderingen in
Muiderberg?

022 Volgens het Nederlandsch Biografisch
Woordenboek schijnt Hermanus Koekkoek
(^Middelburg 1815, +Haarlem 1882),
schilder, lithograaf en tekenaar van zeege
zichten, ’gewerkt te hebben in Muiderberg,
(...) Muiden, (enz.)’. Zouden er dus ook een
of meer werkstukken van zijn hand te
lokaliseren zijn?

023 Een ’geschilderd doek op hout’,
350x520 mm, getiteld Kinderen op het strand
bij Muiderberg, van de hand van George Jan
Hendrik Poggenbeek (*Amsterdam 1853,
+ aldaar 1903), moet ook ergens bekend
zijn. Het stuk is als nummer 28 genoemd in
de veiling van het Atelier Poggenbeek op 27
februari 1906 bij Fred. Muller & Co. te
Amsterdam.

024 En als meest opmerkelijke, onvolledig
gedocumenteerde, recent opgetekende
’vondst’ is er nog het volgende. In een
krantebericht (persnotitie) van medio 1982,
gedateerd ’5 juli Asjchabad’, las ik dat er in
het museum van de hoofdstad van Turk
menistan uit het depot een schilderij
tevoorschijn kwam van Frans van Mieris
(1635-1681). Dit stuk was in 1927, tezamen
met andere ’Vlaamse’ werken naar hier
overgebracht uit de Hermitage en het
Poeskinmuseum van Moskou. De voorstel
ling - waarover ik ondanks herhaald schrifte
lijk verzoek om inlichtingen slechts een
summiere aanduiding kreeg - moet zijn een
Landschap met een kerkruïne aan de zee.
Het kan mijns inziens bijna niet anders dan
het zoveelste schilderij uit die tijd zijn van de
toenmalig zo veelvuldig getekende en
geschilderde Muiderberger Kerk-aan-Zee!

101 en 102 Enigszins bedroevend is tenslotte
de aantekening, dat tot nu toe de huidige
eigenaar van twee prenten zich volledig in
stilzwijgen hult. Het zijn tekeningen met pen
en waterverf, elk circa 186x280 mm,
afkomstig uit ’de verzameling A. A. Kok te
Amsterdam’. De ene, betreft een Gezicht te
Muiderberg: links in het midden een huis
met aangebouwde schuren enz. aan een
slingerende landweg en op de achtergrond
rechts een gedeelte van een ander huis. De
andere tekening draagt tot titel Boerenhuis
te Muiderberg.
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Boekbespreking

Natuurgids Het Noordhollands Landschap

door Jos Kluiters.
Uitgave Stichting Het Noordhollands Landschap,
Castricum, 1991. ISBN 90 6097 2691, 160 pp., ill.
P rijs /24,50.

Noord-Holland heeft een grote variatie aan
landschappen. Geologisch bekeken zou men het
Gooi eigenlijk niet bij deze provincie rekenen. Er
is nu een gids verschenen over ruim driehonderd
natuurgebieden in deze provincie, van heel kleine
gebiedjes tot grote, uitgestrekte terreinen. De
indeling per streek (Texel, de Kop van Wieringen,
West-Friesland, Kennemerland, Zaanstreek en
de polders, waterland, het veen- en plassengebied
èn het Gooi) vergemakkelijkt het opzoeken. Over
elk gebied wordt informatie verstrekt over het
landschap, de planten en dieren die men er kan
verwachten, hoe het bereikbaar is en waar
inlichtingen verkrijgbaar zijn over de toegang.
De ruim negentig kleurenfoto's van Frits van
Daalen en de prachtige gouaches die Jan Weenink
van vogels en zoogdieren voor het boek maakte,
verhogen in ruime mate de aantrekkelijkheid van
deze handzame gids.
Bewoners van het Gooi zullen de gids niet in de
eerste plaats nodig hebben voor de gebieden in
hun eigen streek, bovendien zijn er hier en daar
namen onjuist overgekomen, waaruit blijkt dat de
auteur minder bekend is in het Gooi. Tegenover
dit kleine minpunt staan vele belangrijke
pluspunten als men goed voorgelicht wil worden
over de andere delen van de provincie.
Het is een aantrekkelijk uitgegeven gids die aan
overzichtelijkheid nauwelijks iets te wensen
overlaat en daarom sterk aan te bevelen voor
diegenen die goed geïnformeerd willen zijn over
natuurterreinen in de provincie Noord-Holland.

Jaap Taapken

Rinke Tolman, de wandelaar in weer en wind.
25 mei 1891 - 12 maart 1983

door G.A.H. de Groot en P.H. Veen.
64 bladzijden, 13 zwartwit foto’s, 1 tekening,
enkele handschriften (1991). Prijs ƒ 5,-.

Verkrijgbaar door storting van ƒ 7,50 (inclusief
portokosten) op postbankrekening 17523 ten
name van de Stichting Oud Soest, Van Goyenlaan
12. Soest onder vermelding van 'Boekje Rinke
Tolman’.

Van 25 mei tot 15 september 1991 wordt een
expositie gehouden ter gelegenheid van het feit
dat Rinke Tolman honderd jaar geleden werd
geboren. De expositie wordt gehouden in het
Museum Oud Soest, Steenhoffstraat 46 te Soest
en is iedere zaterdag en zondag geopend van
13.30-17.00 uur. Tijdens deze expositie is het hier
besproken boekje verkrijgbaar.
De vijf hoofdstukken hebben betrekking op het
leven van Rinke Tolman. Rinke Tolman als
natuurgenieter, herinneringen aan Rinke Tolman
en Rinke en zijn vrienden (ds Jan I. van Schaick,
Albertus Bernard Wigman, Jan P. Strijbos en
Wilhelmus Albertus van Elmpt). Ook is een lijst
opgenomen van boeken die door Rinke Tolman
zijn geschreven en vertaald.
Het is de samenstellers van het boekje, waarin tal
van schrijvers een hoofdstukje voor hun rekening
namen, goed gelukt de lezer een goed inzicht te
verschaffen in de persoon Rinke Tolman. Tolman
was de man achter het tijdschrift 'In Weer en
Wind', nadat hij zich uit de redactie van 'De
Wandelaar’ had teruggetrokken. Later gingen
deze tijdschriften samen en verscheen tot 1956 het
blad 'De wandelaar in weer en wind'. Hij schreef
en vertaalde ongeveer vijftig boeken. Men zal zich
ook zijn medewerking herinneren aan de grote
serie boekjes ’Wat leeft en groeit’. Verder
vertaalde hij bijvoorbeeld ook zes boeken van de
bekende schrijver Bengt Berg, waarvan ik mij
’Mijn vriend uit Lapland' (over de Morinelplevier)
en 'Met de trekvogels naar Afrika’ nog goed voor
de geest kan halen.
Tolman van huis uit Fries, kwam met zijn vrouw
Kathe in 1922 uiteindelijk in Soest te wonen en
bleef daar verder zijn hele leven. Zijn omzwer
vingen in de Eempolders en de Zuiderzeekust,
Grote Melm, Zeldertse Polder, Soester Eng en
Soesterveen vinden wij dan ook in veel van zijn
geschriften weer terug.

Jaap Taapken

183



Nieuw verschenen boeken
betreffende het gebied tussen
Vecht en Eem

Hovenkamp, H.A.R.
Inventaris van de archieven van de Hollands-
Ankeveense polder (1568-1979) en de Commissie
van Toezicht op de Vervening in de Hollandsch-
Ankeveensche-, Heintjesrak- en Broekerpolders
(1778) 1856-1916.
Hilversum, Streekarchief voor het Gooi en de
Vechtstreek, 1991.

Jongh, Th.J. de
Van Rudelsheimstichting tot Van Helsdingen-
kazerne.
Den Haag, Sectie Luchtmachthistorie van de
Luchtmachtstaf, 1991.

Kerken in Noord-Holland 1800-1940;
provinciale monumenten in Noord-Holland.
(hierin kerken te Bussum, Hilversum, Nederhorst
den Berg)
Haarlem, Provinciaal Bestuur van Noord-
Holland, 1991.

Parmentier, M.F.G.
Het pastoraat aan katholieken tussen Vecht en
Eem (1638-1646).
Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Semina
rie, aflevering 22.
Amersfoort, Stichting Centraal Oud-Katholiek
Boekhuis, 1991.

Watertorens in Noord-Holland.
(hierin watertorens te Hilversum en Laren)
Haarlem, Provinciaal Bestuur van Noord-
Holland, 1991.

Westerman, L.J.
De boerderij van Houtman.
Hilversum, Stichting ’Hilversum, Pas Op!’, 1991.

Wimmers, W.H.
Een archeologisch onderzoek in de akker van de
Aardjesberg, Westerheide, gemeente Hilversum;
de staat van het monument en de aard van de
vindplaats. Rapport 122.
Wageningen, Staring Centrum, 1991.

Van Ziekenfonds tot Zorgverzekeraar;
een historie uit het Gooi en Omstreken.
Huizen, Ziekenfonds het Gooi en Omstreken,
1991.

Nirwana aan de Vecht
De initiatieven van cacaofabrikant Van Houten
voor een parkdorp in Weesp eind 19e eeuw.
Door drs Marius van Melle.
Uitgave: Gemeentemuseum Weesp/Marius van
Melle ter gelegenheid van de tentoonstelling over
dit onderwerp in het Gemeentemuseum Weesp
25 mei - 15 september 1991.

Van Rusthoek tot Bistro, 1931-1991
uitgave van Bistro Robert, Spanderslaan 1,
Hilversum ter gelegenheid van 60 jaar restaura
tieve geschiedenis van de plek hoek Spanderslaan
en Bussummergrindweg.
Druk: De Cirkel, Bussum.

Uit de tijdschriften

Natuur en Milieu, uitgave van de gelijknamige
stichting in Utrecht; januari 1991, jrg. 15, nr. 1

Van belang voor de streek tussen Vecht en Eem is
een artikel van de hand van drs Th.C.P. Melman
en ir H.A. Boeschoten over de resultaten die de
Relatienota, in 1975 verschenen, begint af te
werpen. Deze nota geeft boeren in 'beheers
gebied’ de mogelijkheid vrijwillig landbouw te
bedrijven die meer rekening houdt met de natuur.
Voor hun gederfde inkomsten krijgen ze een
vergoeding, wat in beheersovereenkomsten
wordt geregeld. De nota blijkt nu, na een
moeizaam begin, succes op te leveren.
Het Gooi heeft terreinen, als de Egelshoek en
Laegieskamp (in voorbereiding), die onder de
relatienota vallen.
Verder een pleidooi van de Stichting voor het
bouwen in de stad en voor het voorkomen van
nieuwe aanslagen op de groene ruimte, zulks in
het kader van de discussie over de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening Extra.
Rijk en provincies maken plannen voor forse
uitbreiding van de steden in de Randstad.
Aanvankelijk moesten tot 2015 nog een miljoen
woningen worden bijgebouwd, maar dit aantal is
intussen verlaagd tot ongeveer 700.000. Natuur
en Milieu heeft het Demografisch en Planologisch
Instituut van de Universiteit van Amsterdam nog
eens laten narekenen of dit aantal wel reëel is. Het
instituut vindt het 200.000 woningen meer dan
nodig zijn!
De conclusie van Natuur en Milieu en zeven
andere milieuorganisaties is dat vóór 2015 geen
nieuwe plannen voor stadsuitbreiding nodig zijn
in de regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotter
dam. De open plekken binnen de bebouwde
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kommen van de steden bieden genoeg ruimte.
Dan kan ook het ’Groene Hart’ groen blijven,
maar dan moet ook voor dat hart zelf een veel
scherper beleid worden gevoerd en moet het
opgepept worden. Alle nog niet gerealiseerde
plannen voor verdere woningbouw en industrie in
het Groene Hart moeten ongedaan worden
gemaakt. Zo heeft bij voorbeeld ook het IJmeer
een uitgesproken natuurfunctie.
Gooi Vrienden en alle andere organisaties, hoort!

Idem, maart 1991, jrg. 15, nr. 3

Veel factoren bedreigen het Nederlandse
polderland. Het polderwater is sterk in kwaliteit
achteruitgegaan, vervuild rivierwater wordt
ingelaten, de waterstand in de polder wordt
kunstmatig laag gehouden, de sloten worden niet
goed op diepte gehouden, enz. Een artikel van dr
C. van Achterberg en Mineke Doorman-Degens
gaat de oorspronkelijke functie van de polder-
boezems na, bespreekt vervolgens het neerslag
en verdampingspatroon in ons land en komt dan
tot het voorstel in daarvoor geschikte polders een
aantal grote boezems aan te leggen, om daarmee
de overgang van winter- naar zomerpeil meer
geleidelijk en minder groot te maken. Dit is
mogelijk en zal goede gevolgen hebben. De
nieuwe boezems zullen ook een natuurfunctie
krijgen, zodat tegen relatief lage onderhouds
kosten een blijvende bijdrage geleverd kan
worden aan de waterkwaliteit èn meer natuur
gebied wordt verkregen.
Hoe de Nederlandse natuur achteruit gaat, heeft
in vele landelijke kranten gestaan. Drs D.
Logemann zet het hier in nog wat meer detail
uiteen. Hij constateert onder andere aan de hand
van 'De toestand van de natuur', achtergrond
document bij het Natuurbeleidsplan van de
overheid, dat tussen 1970 en 1980 het areaal
stedelijk gebied met 30 procent is toegenomen.

Idem, april 1991, jrg. 15, nr. 4

De afdeling Rechtspraak van de Raad van State
heeft Rijkswaterstaat eind februari 1991 gevoelig
op de vingers getikt. Een illegale, maar door
Rijkswaterstaat gedoogde diepe ontgronding in
het IJmeer moet uiterlijk per april zijn stopgezet.
Natuur en Milieu en Gewest Gooi en Vechtstreek
hadden hierom gevraagd.
Het wegzuigen van zand onder water - in het
IJmeer, dat zo’n vijf meter diep is, gebeurt dat tot
dertig meter diepte - is uitermate schadelijk voor
natuur en milieu. Het water in de putten wordt
zuurstofloos en dood. Duikeenden vinden er geen
voedsel meer. Het gehele ecosysteem gaat er
kapot.

Idem, mei 1991, jrg. 15, nr. 5

Dit nummer bevat het jaarverslag 1990, een
boekdeel op zichzelf. Geen opwekkende, wel
imponerende lectuur. Natuur en Milieu consta
teert nog niet de trendbreuk nodig voor een
heroriëntering van het economisch beleid in
Nederland. Verder streeft de stichting naar
hechtere samenwerking met andere natuur- en
milieuorganisaties en wil zij het accent van het
werk naar verhouding minder leggen op het
beïnvloeden van grote beleidsdiscussies, maar
meer op de praktische uitvoering.
De bloemlezing van activiteiten bevat een
indrukwekkende lijst, variërend van reclame
borden langs de weg, het hoteleiland Tjeukemeer,
drinkwaterbesparing, tot grote problemen als
mestvraagstuk en energiebeleid.
Er is een Fonds Natuur en Milieu, een aparte pot
om snel en zonder te hoeven wachten op
projectsubsidies, te kunnen reageren op plotse
linge bedreigingen. Sympathiebetuigingen zijn
van harte welkom: Postbanknummer 62162.
Het tijdschrift vond in 1990 niet alleen zijn weg
naar de ’gewone’ abonnees, maar viel ook
kosteloos in de bus bij 700 natuur- en milieugroe
pen door het hele land. De Vereniging van
Gooivrienden liet zich deze benaming zonder
bezwaar aanleunen.

Natuurbehoud, uitgave van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
februari 1991, jrg. 22, nr. 1

Tegen een jaarlijkse canon van één gulden heeft
Natuurmonumenten 13,5 hectare van het
landgoed Trompenburg in erfpacht overgenomen.
Het gebied sluit goed aan bij het Corversbos, dat
al tientallen jaren in bezit van de vereniging is.
Het huis Trompenburg blijft buiten de overdracht.

Idem, mei 1991, jrg. 22, nr. 2

Over het Naardermeer is een afspraak gemaakt
tussen de provincie Noord-Holland, het hoog
heemraadschap Amstel en Vecht, het zuivering
schap Amstel- en Gooiland en Natuurmonu
menten (als eigenaar). Zij allen verplichten zich
het Naardermeer verder gezond te maken. De
Gooise gemeenten, drinkwaterbedrijven en
anderen moeten een positieve rol gaan spelen. De
lange weg van de overlegdemocratie, verzucht
Natuurmonumenten!
Natuurmonumenten mag zichzelf best een pluim
op de hoed steken: ’Veel goed en zinvol werk’,
staat boven het verslag. De oppervlakte van
terrein in beheer groeide in 1990 met 904 ha.
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Activiteiten van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi
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Enige punten uit de JAARVERGADERING 1991

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is dit
jaar gehouden op 10 april in ’t Spant in Bussum.
De voorzitter, de heer H. van Goudoever,
opende de vergadering in aanwezigheid van 40
leden, inclusief een voltallig bestuur. Hij herdacht
de heer mr J.P. van Erk, erelid van onze
vereniging, die op 5 maart jl. is overleden.
De notulen van de ledenvergadering van 28 april
1990 werden goedgekeurd evenals het jaarverslag
van de secretaris en de rekening en verantwoor
ding van de penningmeester.
De heer H.E. Toet trad statutair af als lid van de
kascommissie. In zijn plaats werd benoemd de
heer ir G. Homan, tot dan plaatsvervangend lid.
De heer J.L. VerLoop stelde zich beschikbaar als
zijn opvolger.
Besloten werd de minimum-contributie te hand
haven op ƒ 20,- per jaar.
Voor het agendapunt: onderzoeksproject - zie aan
het eind van deze rubriek.
De voorzitter de heer Van Goudoever trad
statutair af. In zijn plaats werd benoemd de heer
J.W.G. Pfeiffer, die in 1990 als bestuurslid
toetrad. Eveneens trad statutair af de heer W.
Nugteren, bestuurslid en Hoofd Natuurwacht. In
zijn plaats werd benoemd de heer C. Dudok de
Wit. Ter completering van het bestuur stelde het
bestuur voor mevrouw S.R. Roest te benoemen
tot bestuurslid, waarmee de vergadering even
eens graag accoord ging.
De heer Pfeiffer dankte de heer Van Goudoever
voor al het werk voor de vereniging gedaan. Hij
sprak zijn waardering uit voor de activiteiten die
de heer Nugteren ook gedurende acht jaren voor
onze vereniging heeft verricht. Beide heren
ontvingen een afscheidsgeschenk.
De heer Van Goudoever werd benoemd tot lid
van de Raad van Advies.
De heer Le Coultre, erelid van onze vereniging en
voorzitter van de Stichting TVE, nodigde de heer
Pfeiffer uit zitting te nemen in het bestuur van
TVE, waartoe de nieuwe voorzitter graag bereid
was.
Na de pauze volgde een lezing door drs J.A.
Wezenaar, planoloog in Almere. Zijn onderwerp

'Het Gooi en Almere, stadsrand van de Randstad'
hoopt hij te zijner tijd in een artikel in dit blad te
publiceren.

Ontwikkelingen in:

Bussum

Twee bestuursleden hebben zich belast met het
volgen van de plannen voor het gebied Cruijs-
bergen (woningbouw, natuurgebied, golfbaan?).
Zij waren aanwezig op de inspraakavond in het
stadhuis van Bussum. Onze vereniging geeft de
voorkeur aan 'echt natuurgebied’, mogelijk met
aangepast agrarisch grondgebruik. Ons standpunt
is schriftelijk bevestigd. Naderhand volgde op
verzoek van de heer Zonneveld, wethouder
R.O., een nader gesprek. De gemeente Bussum
heeft gemeld voorlopig geen beslissing te nemen.
Wel is opgemerkt dat woningbouw niet in aan
merking komt. Voorts zal onderzocht worden
welke mogelijkheden er zijn om de status quo op
duurzame wijze te handhaven. Begin 1992 zal de
behandeling worden voortgezet.

Blaricum

Warandepark, Verlengde Bergweg - Twee
bestuursleden waren aanwezig op de zitting van
de Raad van State, 4 juni jl., waar voor de
Afdeling voor de geschillen van bestuur de
pleitnota's werden behandeld tegen aanleg van de
Verlengde Bergweg in het Warandepark in
Blaricum. Deze weg was ooit een tijdelijke
aanvoerweg bij de bebouwing van de Blaricumse
Meent, maar deze zou nu definitief in het herziene
bestemmingsplan Meent en Groeve Oostermeent
moeten worden opgenomen, wat van vele kanten
bezwaren opriep. Op het moment dat dit verslag
wordt gemaakt, hebben wij nog geen uitslag van
de zitting ontvangen.

Laren

Raboes - Bij de gemeente Laren hebben wij
bezwaar gemaakt tegen de wijziging van de
bouwplaats van een villa aan het Raboes 14.
De nieuwe bouwplaats ligt o.i. te dicht bij het
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natuurgebied. Inmiddels heeft G.S. de gemeente
Laren meegedeeld dat de ingebrachte bezwaren
'niet van zodanig gewicht zijn, dat deze aanleiding
behoren te geven tot onthouding van medewer
king aan het bouwplan'.

Aanleg nieuw spoorweg-tracé tussen Weesp en het
Naardermeer
Naar aanleiding van het indienen van een
startnotitie door de Spoorwegen bij het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
inzake een nieuwe aftakking van een spoorlijn
Almere-Hilversum in de buurt van Weesp (de
Gooiboog) hebben wij na kennisname van de
notitie schriftelijk gereageerd. Wij hebben o.a.
opgemerkt deze MER-procedure (= milieu
effectrapport) niet als vrijwillig doch als nood
zakelijk te zien. Verder hebben wij er de nadruk
op gelegd dat er in tegenstelling tot de notitie wèl
rekening gehouden dient te worden met mogelijk
goederenvervoer op deze lijn. Ook hebben wij
aangedrongen op een zorgvuldig onderzoek naar
de te verwachten drukte op de 'oude' lijn
Weesp/Hilversum. Uiteraard dienen ook de
waterhuishoudkundige aspecten van de diverse
varianten belicht te worden. Inmiddels hebben
wij van GS richtlijnen voor een MER ontvangen,
waarbij inderdaad rekening is gehouden met onze
wensen om goederenvervoer, waterhuishouding
en natuurlijke en landschappelijke invloeden
nader te bestuderen. Pas nadien zal een definitief
oordeel verantwoord zijn.

Onderzoeksproject
Tijdens onze jaarvergadering heeft u kunnen
horen dat wij opdracht hebben gegeven aan De
Groene Ruimte, een bureau voor ecologisch
onderzoek en beheersplanning, gevestigd te
Wageningen, voor onze vereniging een land-
schaps- en natuurbeleidsvisie van het Gooi op te
zetten. Het doel hiervan is een rapport beschik
baar te hebben dat duidelijk aangeeft wat de
essentiële elementen zijn in natuur en landschap
van het Gooi en dat de knelpunten en bedreigin
gen hiervan op een rij zet. Het rapport is primair
bedoeld als een hanteerbare beleidsvisie voor de
gemeentelijke en regionale politiek en verder als
referentiekader voor het bewerken van de
openbare mening. Vier bestuursleden hebben een
werkgroep gevormd en begeleiden het onderzoek.
Wij hebben de verwachting dat in het najaar het
rapport kan worden gepresenteerd. Over de wijze
waarop zullen wij u tijdig berichten.

Naarden, juli 1991
G. Hamminga-van der Vegte, secretaris

De Hilversumse Meent in vroegere tijden
Mijn eerste oefening (schaats) begon op de
Hilversumse Meent, die nog niet geëgaliseerd
was. Men trof daar een heuvelig landschap
met weinig gras, veel biezen, riet en heide:
ook gentiaan, zonnedauw en andere planten
van een zanderige natuurweide, die in de
verte afliep en onderging in een veenmoeras.
In de winter stond daar meest een deel blank
en er lag spoedig ijs. Dit was ook in de winter
1911/1912 het geval.

Uit: Jong leven in een oude dorpskern, door dr
A.C.J. de Vrankrijker, p. 14. 1977.
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Stad en Lande Stichting

umpuE.J. Boeters

De Erfgooiersroute

Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
onze stichting werd onder de titel ’Een
verkenning door Stad en Lande van Gooi
land' op initiatief van een tweetal onzer
bestuursleden een fietsroute door het Gooi
uitgestippeld, waarmede men twee dingen
hoopte te bereiken. In de eerste plaats de
fietser een mooie tocht aan te bieden en
voorts de kennis over de Erfgooiers bij de
bewoners en toeristen te vergroten.

De route bestaat uit drie onafhankelijk van
elkaar te fietsen trajecten. De eerste begint
bij het Geologisch Museum (nabij het
St.-Janskerkhof) te Laren en voert langs de
zogenaamde ’Zeven Bergjes’ naar het
theehuis het Bluk. Deze route met een
lengte van circa 25 kilometer, eindigt bij het
bezoekerscentrum ’Corversbos’.
Het tweede gedeelte van circa 13 kilometer
gaat langs de grensscheiding Hilversum en
’s-Graveland naar de Hilversumse Meent en
eindigt dan in de Vesting Naarden.
Het laatste deel van de route, circa 21
kilometer, voert via Oud Valkeveen naar
Huizen, gaat dan langs de oude haven naar
het oude dorpscentrum en vervolgens door
de recente nieuwbouw naar het centrum van
Blaricum, volgt dan de Noolseweg en de
Tafelbergweg en bereikt dan Laren, het
eindpunt van de Erfgooiersroute.

Voor belangstellenden is een uitvoerige
beschrijving van de route tegen betaling van
ƒ 7,50 verkrijgbaar bij de V.V.V., de
plaatselijke boekhandel en onze stichting.
Het boekje geeft tevens een beschrijving van
de historisch belangrijkste punten en is
voorzien van een routekaartje. Het is
uitgegeven door de rijwielpadenvereniging
'Gooi en Eemland’ ter gelegenheid van haar

75-jarig bestaan. Medewerkers van de
rijwielpadenvereniging waren behulpzaam
bij de plaatsing van de routebordjes, die
helaas zeer kwetsbaar zijn gebleken en een
doelwit van de baldadige jeugd.
Onze stichting heeft intussen de ANWB
benaderd om het beheer van de route over te
nemen. Dit stuitte evenwel op bezwaren,
omdat er reeds twee officiële routes bestaan,
de Gooilandroute en de Eemlandroute,
waarbij zelfs sprake is van enige overlapping.
Zeer tot ons genoegen heeft de ANWB
aangeboden om in een tijdsbestek van drie
jaren zogenaamde info-panelen gratis ter
beschikking te stellen. De eerste twee
borden zullen met enig ceremonieel vertoon
op zaterdag 14 september aanstaande
(Monumentendag) worden onthuld en wel
in de gemeente Huizen en Blaricum. Naast
een uitvoerige informatie over de betref
fende gemeente zijn de borden voorzien van
een gemeentelijke plattegrond en een korte
beschrijving van de Erfgooiersroute.
Uiteraard is onze stichting zeer verheugd
over dit aanbod. We hopen, dat hierdoor de
belangstelling voor de Erfgooiersroute
krachtig wordt gestimuleerd en tevens de
interesse voor de erfgooiershistorie wordt
verlevendigd.
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Goois Museum

Herman Heijenbrock (1871-1948)
’leven en werk, kunstenaar in de
industriële wereld’

Goois Museum
24 augustus t/m 6 oktober 1991
Kerkbrink 6 Hilversum
open: dinsdag t/m zondag van 12.30 tot
16.30 uur

Het werk van Herman Heijenbrock heeft
voornamelijk betrekking op het leven van de
mensen in de fabrieken tijdens het stoomtijd
perk. Anders dan diverse andere industrie-
schilders laat hij het politieke aspect in zijn
werk buiten beschouwing.
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Actualiteiten

Tentoonstellingsprogramma Singer Museum
lopende tot het einde van 1991

25 augustus t/m 22 september 1991
Jan Miechels
Schilderijen, gouaches, aquarellen
(verkooptentoonstelling).
Naar aanleiding van zijn 75e verjaardag. Zijn
inspiratie vindt Miechels vooral tijdens zijn vele
reizen naar o.a. Egypte en Italië.

1 september t/m 29 september 1991
Ula van Ophuysen
Beelden (verkooptentoonstelling).
Haar werk wordt gekenmerkt door de ijle, hoog
opgaande vormen, weergegeven in figuren,
bomen en bloemen.

1 september t/m 6 oktober 1991
Jan de Rooden Keramiek en
Johnny Rolf Gouaches.
Uitgebreide selectie van de ontwikkeling van het
werk van de keramist Jan de Rooden vanaf het
eind van de jaren 50 tot heden. Johnny Rolf laat
haar figuratieve, maar geen realistische gouaches
zien, die vaak geïnspireerd zijn op de vele reizen
die zij maakt.

22 september t/m 17 oktober 1991
Wim Oepts (1904-1988)
Schilderijen.
Oepts woonde vanaf 1938 in Frankrijk. Een groot
gedeelte van zijn doeken is zeer kleurig, opge
bouwd uit contrasterende kleurvlakken.
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in
samenhang met een te verschijnen boek.

29 september t/m 20 oktober 1991
Gooische Schildersvereniging
Schilderijen en tekeningen.
Jaarlijkse verkooptentoonstelling van leden.

27 oktober t/m 24 november 1991
Riemko Holtrop
Schilderijen, pastels, tekeningen.
Riemko Holtrop (1930) is mede-oprichter van de
Twentse kunstenaarsgroep ’De Nieuwe Groep’,
een collectief opgericht om in het oosten van het
land een groep van ’modernen’ te stichten. De
constructivistische vormentaal is opvallend.

9 november t/m 6 december 1991
Vereniging van Beeldende Kunstenaars
Laren/Blaricum
Schilderijen - tekeningen.
Jubileum-verkoop-tentoonstelling van leden naar
aanleiding van het 70-jarig bestaan van de
vereniging.

17 november t/m 15 december 1991
Sybren Valkema
Glas (verkooptentoonstelling).
In de nog betrekkelijk jonge glaskunst heeft
Sybren Valkema een belangrijke rol gespeeld.
Verbonden als docent aan de Glaswerkplaats van
de Rietveld Academie te Amsterdam heeft hij
grote invloed uitgeoefend.

Singer Museum, Oude Drift 1, Laren
open dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur
zon- en feestdagen 12-17 uur
Tel. 02153-15656
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Varia

Auteurs

L. J.M. Butot, (geb. 1918). Studeerde biologie
aan de R.U. Utrecht, 1972 in het bezit gesteld van
de akte van bekwaamheid tot het geven van
middelbaar onderwijs in de plant- en dierkunde.
Dierkundig ambtenaar bij het Museum Zoölogi-
cum Bogoriense van Kebun Raya Indonesia te
Bogor (Java). Na repatriëring in 1956 bij het
Museum van het Staatsbosbeheer te Utrecht,
overgeplaatst naar het Rijksinstituut voor
Veldbiologisch Onderzoek in de natuur, later het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) te
Leersum en in 1983 gepensioneerd als Hoofd
Technisch Ambtenaar A.
1971 benoemd tot honorair medewerker bij het
Instituut voor Taxonomische Zoölogie van de
Universiteit van Amsterdam (Zoölogisch
Museum).
Diverse publicaties over de weekdierfauna van
Indonesia, Nederland en Griekenland en een
serie artikelen over de Geschiedenis en de
Verspreiding van Wijngaardslakken in Nederland
in De Levende Natuur 73 - 77 (1970-1974) en idem
(Limburg) in Publicaties van het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg Reeks XXV-1975-(2/3),
(1976). Woont te Bilthoven.

J. Daams (geb. 1915). Tot 1975 werkzaam als
researchmedewerker op landbouwkundig gebied.
Geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van
het landschap. Publiceerde vooral op mycologisch
gebied. Redactielid van T.V.E.

M. W. Jolles (geb. 1910). Jurist. Tot 1975
werkzaam in het reassurantiebedrijf. Was
penningmeester, later secretaris van de Vereni
ging van Vrienden van het Gooi. Redactielid van
T.V.E.

Dick A. Jonkers (geb. 1940). Als ornitholoog
werkzaam bij het Rijksinstituut voor Natuurbe
heer. Publiceerde als auteur en/of als eindredac
teur in de Avifauna van Midden-Nederland 1971,
Vogels van de Grote Rivieren 1979, Atlas van de
Nederlandse Broedvogels 1979, Ooievaars in
Nederland 1983 en Vogels tussen Vecht en Eem
1987. Is lid van de inventarisatiecommissie voor
het Vechtplassengebied en erelid van de Vogel-

werkgroep het Gooi en Omstreken. Redactielid
van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem. Woont
te Leersum.

R.G. Moolenbeek Werkzaam op de afdeling
malacologie van het Instituut voor taxonomische
zoölogie van de Universiteit van Amsterdam.
Woont te Ankeveen aan de Mr J.C. Bührmann-
laan 42, telefoon 035-62641.

KI. Sierksma (geb. 1918). Studeerde sociale en
economische geografie aan de R.U. te Gent.
Publiceerde veel over banistiek, heraldiek en
middeleeuwse (friese) geschiedenis. Was
mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de
stichting Tussen Vecht en Eem.

J. van der Woude (geb. 1949). Na schoolopleiding
beroepsmilitair bij de Kon. Marine, later als
burgerambtenaar. Interesse voor de luchtvaart in
het algemeen. Lid van de "Studiegroep Lucht
oorlog 1939-1945” en van de ’’Documentatiegroep
’40-’45”. Woont te Eemnes.

Verantwoording illustraties:
Titelpagina: uit ’Archaeology’ 1963
Vogelleven binnen steden en dorpen: coll. Dick A. Jonkers
en Rijksinstituut v. Natuurbeheer
Het ’radiohuisje’ op de Meent: coll. J. v.d. Woude
De geschiedenis van de Wijnslak: coll. Zoölogisch museum
Amsterdam
De ’s-Gravelandse kralen: uit ’Archaeology’ 1963,
coll. J. Daams en uit ’Boor en Spade’ 1957
Zonnestraal: coll. Streekarchief Hilversum
Einde-Gooi: coll. Van der Aa, aquarel J. Hilverdink (1864)
en luchtfoto (1938) Hilversum

Bibliografie

In het eerste nummer van deze jaargang is,
in afwijking van het gebruik, geen bibliografie
van publicaties over het gebied tussen Vecht
en Eem en de plaatsen afzonderlijk (versche
nen in het voorgaande jaar) geplaatst.
Deze bibliografie is echter wel gemaakt en in
de vorm van een fotocopie voor belangstellen
den te krijgen. Men wende zich tot de redactie.
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Detail:
Kazak 19e eeuw.

Over Perzische tapijten zijn
duizend-en-één verhalen te vertellen.
In de rijke traditie van de tapijtkunst
heeft de symbolische waarde van
bepaalde motieven altijd een grote rol
gespeeld. Van Blaricum en Vis kent als
geen ander de diepere betekenissen die
in een kwaliteitstapijt zijn verweven.
Die bijzondere kennis gebruiken wij om
de waarde van een tapijt te beoordelen.

Door de jaren heen hebben wij
een befaamde kollektie opgebouwd die
met zorg in stand wordt gehouden.
Maar wij laten u ook genieten van de
mystieke dimensie die in een Perzisch
tapijt verborgen zit.

VAN BLARICUM EN VIS
PERZISCHE TAPIJTEN

Van Blaricum en Vis vertelt u meer over een Perzisch tapijt dan de prijs alleen

Voor m eer inform atie kun t u onze brochure schriftelijk aanvragen.

's-Gravelandseweg 35,1211 BP Hilversum
Telefoon 035-18434
(hoek Alb. Perkstraat)

J.D.R. Nienaber & Zn. b.v.

LidNVMj

Makelaars/Taxateurs
onroerende goederen

Administratie

Assurantiën/Hypotheken

Woninggids op aanvraag

Stationsplein 10 1404AMBussum Tel. 02159-45674 Telefax 02159-40408
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