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

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

donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.

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

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

Bestuur
voorzitter ir J. W.G. Pfeiffer,
Van Tienhovenlaan 23, 1412 EB Naarden, 02159-41637
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
Alexanderlaan 44, 1213 XT Hilversum, 035-855294
secretaris G. Hamminga-van der Vegte,
Amersfoortsestr.weg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915
penningmeester mr G.H. Fuhri Snethlage,
Everard Meysterweg 21, 3817 HA Amersfoort,
033-621851
Postbankrekening 262888
Bankrekening 94.21.88.209
t.n.v. de penningmeester van de VVG
leden
ir E.J. van Busschbach, Laren, 02153-15755
dr C. Dudok de Wit, Bussum, 02159-12420
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ir H.J. Proper, Hilversum, 035-218897
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Correspondentie-adres Secretariaat
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915

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

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

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

Dagelijks Bestuur
voorzitter mr. F. Le Coultre,
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02153-83013
secretaris E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
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penningmeester ir. G. Padt,
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Postbankrekening 3892084
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leden
K. Kool, Laren, 02153-15680
dr. P. Leupen, Hilversum, 035-45704.
drs. Maria W.J.L. Boersen, Naarden, 02159-46926

Correspondentie-adres Secretariaat
Brediusweg 14A, 1401 AG Bussum, 02159-13630
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1580 De Reformatie in Baarn

H. Bronkhorst

De kerk op de Brink in Baarn is in 1580
overgegaan naar de Reformatie. Wat is de
voorgeschiedenis van die historische
gebeurtenis? Hoe heeft die in bezitneming
plaatsgevonden en wat gebeurde er in de
eerstvolgende jaren?
Op grond van onderzoek in het Utrechtse
Rijksarchief en in de Utrechtse Universi
teitsbibliotheek wordt hier het verhaal met
nieuwe gegevens verteld. Het is een beschei
den poging nieuw licht te werpen op een
keerpunt in de geschiedenis van Baarn.
Laten we eerst eens zien wat er voorafging
aan het Baarnse voorval van 1580 en hoe de

situatie was in de stad en het gewest Utrecht
tijdens het voorspel en het begin van de
Tachtigjarige Oorlog.

Voorspel

Tot in de tweede helft van de zestiende eeuw
had het gewest Utrecht nog een sterke
katholieke meerderheid en was het heel
koningsgezind. Het liet zich niet aanzien dat
de gereformeerde religie zo spoedig zou
doorbreken en dat er een opstand zou
komen tegen de Spaanse koning Filips de
Tweede. Wel was er al in 1566 in de stad
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Het dorp Baarn, ongesigneerde tekening
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Utrecht een beeldenstorm geweest, maar
Prins Willem van Oranje kwam prompt naar
Utrecht om de beeldenstormers te straffen.
Als stadhouder van Utrecht voelde hij zich
verplicht in te grijpen, al waren de stedelijke
regenten niet tevreden over zijn optreden,
omdat hij weigerde de uitoefening van de
nieuwe religie te verbieden.
De omslag in de houding van stad en gewest
in 1577 is ongewild teweeggebracht door de
landvoogd, die Filips in 1567 had aangesteld:
Ferdinand hertog van Alva. Door zijn
drastisch, tactloos en wreed optreden
bereikte Alva het tegenovergestelde van wat
hij wilde. Er groeide verzet in plaats van dat
de orde werd hersteld. Met de radicale
invoering van de Romeinse decreten van het
Concilie van Trente, de rooms-katholieke
Contrareformatie, wekte hij het misnoegen
van de Utrechtse prelaten of hogere geeste
lijken, die zich in hun privileges bedreigd
voelden. In het hele gewest werd gemord
tegen de hoge belasting, de tiende penning
en tegen de gedwongen inkwartiering van de
onbehouwen Spaanse soldaten. Alva had
het aan zichzelf te wijten dat er in stad en
gewest in enkele jaren een sterke anti-
Spaanse gezindheid ontstond en dat ook het
Calvinisme groeide; al waren daar ook
andere oorzaken voor, zoals de mistoestan
den in de katholieke kerk.
In 1566 was er, zoals gezegd, een beelden
storm in de stad Utrecht, maar de Staten van
Utrecht konden aan de koning berichten dat
er ’ten plattelande geen beeldenstorm had
gewoed’. De kerk in Baarn is er dus voor
gespaard gebleven en waarschijnlijk is ook
de volgende beeldenstorm in de stad Utrecht
van 11 juni 1579 niet naar Baarn overge
waaid.
Op 23 januari 1579 werd in de zaal van het
Domkapittel in Utrecht, onder voorzitter
schap van Jan van Nassau, de Unie van
Utrecht getekend, waarbij ook het gewest
Utrecht zich aansloot. Voor alle gewesten
gold dat een yder particulier in sijn Religie vrij
sal moegen blijven, ende dat men nyemant ter
cause van de Religie sal moegen achterhaelen
ofte ondersoucken.

Plakkaat tegen de katholieken

Maar al ruim een jaar later, op 28 maart
1580, gaven de Staten van Utrecht een
plakkaat of verordening uit waarby verboden
word de Roomsche Religie voortaan meer te
gebruyken ofte te exerceeren. Op overtreden
stond een zware straf: een poene van 25
goude realen. Dat besluit van de Staten werd
genomen met de stemmen van de adel en de
steden vóór en die van de geestelijkheid
tegen. De praktische uitvoering van dit
bevel liet nog op zich wachten, tot onvrede
van de Utrechtse calvinistische predikanten,
die vonden dat er moest worden ingegrepen
om de hoede ende wacht te houden over de
kudde Christi en om te komen tot behoor-
lijcke eenparige bedieninge der kercken ten
platteland, onder het gezag van de Staten

Schenk van Toutenburg, aartsbisschop van Utrecht
1559-1580
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van Utrecht. Het was de secretaris van de
Staten, Floris Thin, die toen een plan
ontwierp om het platteland te reformeren,
hetgeen ook voor Baarn zou gelden.
De katholieken van Baarn ressorteerden
onder de aartsbisschop van Utrecht. (Het
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middeleeuwse bisdom Utrecht was bij de
kerkelijke herindeling van de Nederlanden
in 1559 een aartsbisdom geworden.) Koning
Filips II benoemde Frederik baron Schenck
van Toutenburg tot aartsbisschop van
Utrecht, welke benoeming op 10 maart 1561
door Paus Pius IV werd bekrachtigd.
Schenck van Toutenburg was bij zijn
benoeming al 58 jaar. Hij is niet de geschie
denis ingegaan als een krachtige figuur.
Hij hield van zijn rust en hij vertoefde graag
op zijn bisschoppelijk kasteel in Wijk bij
Duurstede, waar hij op 25 augustus 1580 is
gestorven. Zijn plechtige uitvaart in de
Domkerk van Utrecht op 30 augustus 1580
was de laatste openbare katholieke gods
dienstoefening in deze kerk en in de stad.
Het betekende feitelijk het einde van de
katholieke hiërarchie in de noordelijke
Nederlanden. (Pas in 1853 zou die hiërarchie
worden hersteld.)
Tot 1795 zou de situatie blijven bestaan,
waarin de katholieken officieel hun gods
dienst niet in het openbaar zouden mogen
uitoefenen. Het was hen verboden de
Sacramenten, waaronder het Doopsel, toe
te dienen en godsdienstles te geven. In feite
bestond er toch enige vrijheid en konden de
katholieken in schuilkerken hun geloof
belijden, tegen een afkoopsom. Zo werd
ook in Baarn door de katholieken ’recogni
tie’ betaald aan de schout.
Maar laat ik niet vooruitlopen op de
ontwikkeling en terugkeren tot Baarn in
1580.

Kerk ontluisterd

In een artikelenserie die in 1959 en 1960 in
het 'Kerkblad’ van de Hervormde Gemeente
te Baarn is verschenen, vertelt J.K. van
Loon van de dramatische gebeurtenis in de
kerk op de Brink van 25 december 1580.
Pastoor Everlacus Hendrikse is bezig de kerk
voor de kerstnachtdienst in gereedheid te
brengen of mogelijk is de dienst net aange
vangen, als vanwege de Heren Staten enige
Statendienaren de kerk binnenkomen en het
bevel der Heren overbrengen om het kerk
gebouw te verlaten, Pastoor Hendrikse wordt
de keus gelaten om, als hij bereid is de

reformatie te aanvaarden, aan een scholings
cursus deel te nemen en als ’kerckendienaar’
aan te blijven, daar de kerk aan de Hervorm
den o f Gereformeerden is toegewezen. Schrik
en ontsteltenis valt op de mensen die in allerijl
de kerk verlaten, de pastoor met enkele zeer
getrouwen achterlatend. Onder het wakend
oog van het Statenlid wordt de kerk ontluis
terd. Haastig en gejaagd, want het is koud en
de heren moeten nog naar Utrecht terug.
Van Loon heeft voor zijn geschiedschrijving
gebruik gemaakt van het archief van de
Hervormde Gemeente, dat nu in het
Utrechtse Rijksarchief is.
Intussen heb ik een laat-zestiende eeuwse en
dus eigentijdse levendige en kleurrijke
beschrijving gevonden van de gebeurtenis
sen in Baarn in de Kerstnacht van 1580.
Het is het verhaal dat verteld wordt door
Michael ab Isselt in zijn boek Historia, een
latijnse tekst, waarvan in 1586 in Keulen een
Duitse vertaling verscheen onder de titel
Kurze Chronick. Beide boeken heb ik
aangetroffen in de Utrechtse Universiteits
bibliotheek. Alvorens ik de passage citeer
die op Baarn betrekking heeft, moet ik
vertellen dat de schrijver Michael ab Isselt
een vurig katholiek priester was, die de
geschiedschrijving zag als een morele
opdracht. Ab Isselt die in Amersfoort op de
Latijnse school was geweest voor hij in
Leuven en Keulen ging studeren, wilde zijn
lezers met zijn verhalen waarschuwen tegen
de ketters. Hij vertelde uitvoerig over de
gruwelen van de geuzen en de calvinisten,
maar hij liet de wandaden van de katholieken
onbesproken.
Ab Isselt stond tijdens de Opstand aan de
kant van Spanje. Hij wilde niets te maken
hebben met het Placcaet van Verlatinghe,
dat op 22 juni 1581 door de Staten-Generaal
werd uitgevaardigd en waarbij Filips II niet
langer als soeverein werd erkend, omdat hij
zich een 'tiran' had getoond. Voor Ab Isselt
was Willem van Oranje de aanstoker van de
onwettige rebellie en een volksmenner.
Voor Alva had Ab Isselt veel waardering.

Met vliegende vaandels

Als we nu dus weten wie Ab Isselt is, kunnen
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we het citaat plaatsen uit zijn Historia, of
Kurze Chronick, dat in vertaling als volgt
luidt:
Op het einde van dit jaar (1580) tegen
Kerstmis -de Calvinisten plegen altijd op
Hoogfeesten iets te ondernemen, waardoor
de vrome mensen worden opgeschrikt en
lastig gevallen- vielen de Calvinisten met
vliegende vaandels de dorpen van het Bisdom
Utrecht binnen, zij braken de deuren van de
kerken met geweld open in Soest, Baarn,
Leusden en Isselt (waar de heerlijkheid was
van mijn voorvaderen). Z ij plunderden,
roofden en vernielden de aanwezige kerke
lijke goederen. Zij wierpen de klokken uit de
torens, namen die klokken mee en goten er
geschut van, zoals de Vlamingen hadden
gedaan. Hun moedwilligheid en goddeloos
heid ging zo ver, dat zij in de doopvont,
waarin wij uit de handen van de duivel zijn
bevrijd en in Christus wedergeboren, hun
behoefte deden.
Die voorstelling van zaken wijkt dus af van
het verhaal van Van Loon. In het tweede

verhaal gaat het veel gewelddadiger toe.
In de Kerstnacht van 1580 of kort daarna
verdween de doopvont, waarvan de ene
helft in 1888 in de grond bij de kerk werd
gevonden en de andere helft in 1975. In 1976
werd die doopvont in de kerk teruggezet en
weer in gebruik genomen. Helaas is de
restauratie niet zorgvuldig geschied: het
bekken van de vont werd in zijn geheel
opnieuw opgehakt, aldus het rapport over
deze vondst.
Het is een verheugend feit, dat de doopvont
na vier eeuwen op zijn oude plaats terug is:
een gebaar van oecumenische betekenis in
het licht van de wederzijdse dooperkenning
van 1967 tussen de Nederlandse Hervormde
Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk in
Nederland.
De beelden werden ook omstreeks 1580
verwijderd en wellicht was daarbij het beeld
van de Heilige Drievuldigheid of de Genade-
troon, dat nu in het Rijksmuseum Het
Catharijneconvent in Utrecht is (Baerne,
maart 1988).
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Het dorp Baarn in 1744
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Misschien wordt ook de altaarsteen nog eens
teruggevonden. Soms werd zo’n altaarsteen
omgekeerd voor de ingang van de kerk
gelegd. 1 n Baarn was die ingang oorspronke
lijk onder de toren en niet aan de andere
kant van dc kerk, zoals nu, want daar was
het priesterkoor.
Wat gebeurde er na de overname van de
kerk door de gereformeerden in 1580?
In 1593 benoemden de Staten van Utrecht,
op aandrang van de kerkeraad en de
predikanten van de stad Utrecht, een
commissie ter visitatie van de kerken in de
provincie. In juli van dat jaar werd rapport
uitgebracht.

Geen psalmen

Van Soest trokken de visitatoren naar
Baarn. Dc predikant door de Staten
gezonden Cornelis Egbertsz (van Dungen),
die wel de Reformatie had aangenomen,
maar er nooit het avondmaal bediend had,
klaagde erover dat hij tot 't singen der
psalmen niet en brengen kan en dat de
huyslieden haere kinderen niet en willen ten
dope brengen nae de predicatie, maar
begeren dat sulx extraordenaerlyck mach
gedaen worden.
De mensen lieten hun kinderen dus niet in
de dienst met de gehele gemeente dopen,
maar het moest nog direct na de geboorte
gebeuren, zoals bij de katholieken voor
schrift was. De Baarnse katholieken lieten
hun kind dopen door de priester Elbert
Proot, de afgezette pastoor van Eembrugge
of door de priester Jan uit Amersfoort.
In juli 1606 was in Utrecht de eerste synode
van de gereformeerde kerk, waar Cornelis
Egbertsz van Dungen Baarn vertegenwoor
digde. Hij rapporteerde dat hij in de kerk in
Baarn veertig tot vijftig toehoorders had.
Daarbij moeten we bedenken dat Baarn in
het begin van de zeventiende eeuw maar
enkele honderden inwoners telde.
Dat is dan het verhaal van de Reformatie in
Baarn en van de gebeurtenissen in de Sint
Nicolaaskerk op de Brink, nu de hervormde
Pauluskerk. 1580 Was overigens niet alleen
een keerpunt voor kerkelijk Baarn, maar
voor de kerkelijke verhoudingen in de hele

provincie. 1580 Heeft consequenties tot in
onze tijd, al is er veel veranderd met de
komst van de Bataafse Republiek in 1795.
Gelukkig is in de onderlinge verstandhou
ding van christenen van verschillende
kerkgenootschappen in onze tijd veel
verbeterd.
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Branderijen in Weesp

H. Bakker

Het branderijbedrijf in Holland tot en met de
zeventiende eeuw

Nadat bier en wijn in West-Europa al vele
eeuwen als drank en genotmiddel hun weg
gevonden hadden, voegde zich daar in de
vijftiende eeuw een nieuw type drank bij, de
brandewijn. Aanvankelijk was dit een
branderijprodukt op basis van wijn en dan
ook afkomstig uit wijn verbouwende
streken. In de niet wijn verbouwende
streken kwam men er, na de smaak van de
drank te pakken te hebben gekregen, al snel
achter dat een vergelijkbare alcoholische
drank ook, en dan nog goedkoper, verkre
gen kon worden op basis van koren.
Dit had tweeërlei effect. Ten eerste hoefde
de bereiding niet meer beperkt te blijven tot
de wijn verbouwende gebieden in Europa,
maar kwamen ook de meer noordelijk
gelegen gebieden met een gematigder
klimaat - waar koren verbouwd kon worden -
voor bereiding van brandewijn naar voren.
In de tweede plaats waren de produktiekos-
ten van korenbrandewijn zoveel lager dan de
produktiekosten van wijnbrandewijn, dat
het gebruik niet meer beperkt werd tot
geneesmiddel, maar dat het, en dan wel in
veel grotere hoeveelheden, gebruikt ging
worden als genotmiddel.
Ook in Holland voltrok zich deze ontwikke
ling. Aan het eind van de vijftiende eeuw
had het brandewijnverbruik plaatselijk al
een dusdanige omvang dat het voor de
overheid interessant werd de handel ervan
aan accijnsheffing te onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld in 1479 in Amsterdam werd
gedaan.
Dat de produktie en consumptie in de
vijftiende eeuw een meer algemeen karakter
krijgt, blijkt ook uit het feit dat in die tijd de
eerste boeken over brandewijn verschijnen,
waarin het gebruik en de bereiding beschre
ven worden. De ’distilleerboeken’ in de

zestiende eeuw werden nog wel geschreven
met een geneeskundig doel, doch bevatten
ook recepten van allerlei likeuren, waarvoor
de brandewijn de basis vormde. In het
gemeentearchief van Weesp bevindt zich het
origineel van een dergelijk boekje uit de
zeventiende eeuw met dc titel: ’Onderricht
van eenighe grove Distillation’. Het bevat
aanwijzingen voor het distillatieproces,
recepten voor smaakverbetering van het
produkt en tips die de schrijver geeft aan de
branders.
Het gevolg was dat in vele plaatsen in de
Hollandse gewesten branderijen tot ontwik
keling kwamen, die over het algemeen in de
plaatselijke en regionale behoefte konden
voorzien. Rotterdam en Weesp onderscheid
den zich bij deze ontwikkeling van andere
steden. Dobbelaar merkt hierover het
volgende op: De opmerkelijke ontwikkeling
van het brandersbedrijf tijdens de eerste helft
der 17de eeuw in Rotterdam en Weesp moet
ons inziens toegeschreven worden aan de
grootere uitgestrektheid van het afzetgebied;
de 'Weesper schuyte' bracht den brandewijn
naar Amsterdam; van Amsterdam en
Rotterdam voeren de beurtschepen naar alle
oorden. Gebrek aan vestigingsruimte zal in
Amsterdam het oprichten van branderijen op
groote schaal in den weg hebben gestaan.
De Amsterdamsche kooplieden stonden dan
ook al vroeg in financieele relaties, met
hypotheekbrieven en dergelijke, tot de
branders in Weesp.
Een tweede en misschien nog wel dwingen
der reden die de vestiging van branderijen in
Amsterdam in de weg stond, was het
ongerief dat deze bedrijven met zich
meebrachten. Rook, roet, stank, afvalwater
en spoeling - het restant van het graanbeslag
nadat de alcohol eruit verwijderd is - waren
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de ’bijprodukten’ van het branderij proces.
Dit zou op zichzelf al voldoende zijn om de
vestiging van branderijen in een grote stad
met zorg te bezien. Daar kwam echter nog
bij dat genoemde spoeling een uitstekend
varkensvoer was, waardoor vele branders de
varkensmesterij als nevenbedrijf uitoefen
den. Dit laatste maakte het voor een grotere
stad vrijwel onmogelijk om op grote schaal
branderijen tussen zijn stedelijke bebouwing
onderdak te verlenen. Maar ook het gebrek
aan goed drinkwater, een absolute voor
waarde voor het branderijproces liet zich in
Amsterdam gevoelen. De stad was namelijk
door de slechte kwaliteit van het grachten
water voor de voorziening van drinkwater
aangewezen op de buiten de stad gelegen
wingebieden, waarvan de rivier de Vecht
één van de belangrijkste was. Met speciale
waterboten werd een regelmatige vervoers
dienst van drinkwater onderhouden tussen
de Vechtstreek en Amsterdam. De Amster
damse kooplieden richtten zich dan ook tot
de Weesper branderijen om in hun vraag
naar brandewijn te voorzien. De aanleg van
een trekvaart in 1640 tussen Amsterdam en
Weesp vergemakkelijkte bovendien de
contacten tussen de Amsterdamse koopman
en de Weesper brander.
Aanvankelijk had de inheemse branderij-
nijverheid nog wel de concurrentie van de
Franse brandewijn te duchten, maar op
2 januari 1671 vaardigde de overheid een
verbod uit op de import van Franse wijn en
brandewijn. Voor Weesp had dit import-
verbod al snel ingrijpende gevolgen.
De brandersactiviteit nam zulke vormen
aan, dat de vroedschap in afwijking van de
keur, die werken op zondag verbood,
toestemming gaf om op zondag beslag te
mogen maken. Bovendien nam het aantal
branderijen dusdanig toe, dat eind 1671 alle
beschikbare grond door branderijen bezet
was en de vroedschap er toe overging nieuwe
terreinen in kaart te brengen en te verkopen.
De grondstofvoorziening eiste daarenboven
nog een extra korenmolen, waarvoor op
19 maart 1672 vergunning werd verleend.
Hoewel kwantitatieve gegevens omtrent de
produktieomvang in het gemeentearchief
van Weesp niet te vinden zijn, kan uit het

voorgaande afgeleid worden dat de brande-
rijnijverheid in Weesp tot grote bloei kwam.
In 1674 werd het invoerverbod van 1671
onder druk van de Rotterdamse Vroedschap
- die hiermee tegemoet kwam aan de
handelspartij van die stad - weer ingetrok
ken. De invoer van Franse wijnen en
brandewijnen was dus weer toegestaan, zij
het tegen betaling van een recht van zestien
gulden per vat. dat in december van het
zelfde jaar al werd verminderd tot acht
gulden.
In Weesp valt kort na de intrekking van dit
invoerverbod al de gerechtelijke verkoop
van een branderij met gereedschap en twee
varckensschooten te melden. In de daarop
volgende jaren gingen meerdere Weesper
branders failliet. Na 1680 komt de aandui
ding gewesene branderije nog veelvuldig in
de Transportregisters voor. De Vroedschap
van Weesp sprak in een vergadering zijn
verontrusting over de ontstane toestand in
niet mis te verstane woorden uit: ... dat de
meeste vaste goederen binnen deser stadts
wallen (als niet werdende bewoont)
onbruyckbaer staen en vervallen, hetwelcke
niet alleen haest veroorsaeckt ruïne van vele
eygenaars derzelver, maer geschapen is bij
verdere voortgang vandien den algemeenen
ondergangh van dese stadt daerop te sullen
volgen.
In 1684 komen de burgemeesteren tegemoet
aan het verzoek van de veerschippers op
Amsterdam om het aantal schippers van de
veerdienst terug te brengen van vijf naar vier
en aan het verzoek van de bierdragers en
wijnwerkers om hun aantal na het overlijden
van één hunner niet aan te vullen. Voor
beide verzoeken werd de verminderde
bedrijvigheid door het wegtrekken van de
gegoede burgerij en het inkrimpen der
branderijnijverheid als reden aangevoerd.
In 1688 was de verhouding tussen de
Republiek en Frankrijk zodanig bekoeld,
dat over en weer handelsbeperkingen
werden ingevoerd. Op 18 oktober 1688
resulteerde dat opnieuw in een verbod op
onder andere de invoer van Franse gebrande
wijnen en gedistilleerde wateren.
Nadat dit invoerverbod van kracht was
geworden, nam de bedrijvigheid rond de
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branderijen in Weesp weer toe; branderijen
werden uitgebreid, verlaten branderijen
werden weer in gebruik genomen, zodat
binnen tien jaar het aantal ketels meer dan
verdubbelde tot 62. De branderijen bleken
tevens een gewild handelsgoed te zijn, want
ze gingen nogal eens in andere handen over,
zoals uit de Transportregisters blijkt. In 1698
kwam er een kink in de kabel: door ongun
stige weersomstandigheden was de graan
oogst vrijwel geheel mislukt en zagen de
Staten-Generaal zich genoodzaakt een
verbod op het stoken van brandewijn uit
tarwe, rogge, gerst en andere graansoorten
uit te vaardigen. Om de naleving van dit
besluit te kunnen controleren, werden de
branders verplicht alle helmen van hun
ketels in te leveren. Zonder deze helmen,
die dienden om de alcoholdamp uit de ketel
op te vangen en naar de koeler te leiden, was
distillatie namelijk onmogelijk. In Weesp
waren op dat moment 32 branders geregi
streerd, die bij elkaar 62 helmen inleverden.
De voorafgaande tien jaren hadden dus een
opleving van de branderijnijverheid in

Weesp te zien gegeven. Dit had ook zijn
keerzijde, want het eerder genoemde
ongerief dat aan het branderijbedrijf
kleefde, deed zich uiteraard bij een
groeiende branderijnijverheid ook in Weesp
gelden. Daniël Willink geeft daar blijk van in
zijn beschrijving van de Amsterdamsche
Buitensingel.

Het beeld van de branderijnijverheid in
Weesp in de achttiende eeuw

Het was het branderijbedrijf in Weesp in de
zeventiende eeuw voor de wind gegaan,
maar in de achttiende eeuw kwam daar
verandering in. Zoals in vele steden in
Holland waren ook in Weesp sluitingen van
branderijen aan de orde van de dag. Uitzon
deringen hierop vormden slechts Delfshaven
en Schiedam.
Een oorzaak voor deze ommekeer in Weesp
is moeilijker aan te wijzen dan de oorzaak
van de voorafgaande groei. Als het een
uitwendige oorzaak was, zal deze in de
Amsterdamse sfeer gezocht moeten worden,
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daar Weesp voor de export van zijn brande
wijn op deze nabijgelegen en door vaarten
gemakkelijk bereikbare stad georiënteerd
was. Joh. de Vries schrijft in zijn 'De
economische achteruitgang der Republiek
in de achttiende eeuw’ (Leiden, 1980), dat
deze industrietak zich concentreerde in een
voor de export gunstig gelegen streek,
waarbij de achteruitgang van Weesp en die
van Amsterdam in één adem worden
genoemd. In hoofdstuk II 'Handel en
scheepvaart’ schrijft De Vries over de positie
van Amsterdam echter: Het is dit proces van
interne contractie dat bewerkt heeft dat
Amsterdam’s relatieve positie in de Republiek
belangrijker wordt.
Wanneer we naar scheepvaartstatistieken
kijken zien we dat die in de achttiende eeuw
tot de Franse tijd een tamelijk gelijkmatig
beeld geven. De teruggang van de Weesper
branderij-industrie kan dan ook niet door
deze externe situatie, die de economische
achtergrond van de opkomst van de Weesper
branderijnijverheid vormde, verklaard
worden. Mogelijk geeft de interne situatie in
Weesp meer aanknopingspunten om de
teruggang van deze eens zo bloeiende
industrie te verklaren.
Na de in hoofdstuk I genoemde produktie-
stop van 1698 was de groei er uit. Het
Weesper branderijbedrijf toonde in de
daarop volgende tijd tot het einde van de
achttiende eeuw een weinig stabiel beeld.
Het Oud-rechterlijk archief, dat in het
Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem is
ondergebracht en waar de transportregistra-
ties van de Weesper branderijen te vinden
zijn, geeft daarover informatie. Over de
periode 1706 tot 1792 vinden we 30 mutaties
van Weesper branderijen. Deze werden al
dan niet als gevolg van faillissement van de
hand gedaan. Uit de Resoluties van de
Vroedschap en van de Burgemeesteren van
Weesp is af te leiden dat van de 32 branders
met 62 ruwketels, die de stad in 1698 telde,
er in 1748 nog 18 over waren. Hierbij had
zich een sterke concentratie voltrokken, die
zich in de tweede helft van die eeuw voort
zette, zodat er in 1772 in Weesp nog maar
acht geregistreerde branders waren die
tezamen 42 ruwketels bezaten.

^  cl

Geneverfles van branderij 7 Anker, ca. 1810

Het meest opvallende in de ontwikkeling
van de branderijnijverheid in Holland in de
achttiende eeuw is de sterke teruggang van
deze nijverheid in Weesp, dat aanvankelijk
een toonaangevende rol op dit terrein
gespeeld had en de opkomst ervan in
Schiedam, dat aanvankelijk geen rol van
betekenis speelde. Bij vergelijking van de
situatie in beide steden zijn wel enkele
verschillen aan te geven, die deze ontwikke
ling verklaren.
In Schiedam kwamen door het teruglopen
van de haringvisserij haringschuren en
dergelijke ter beschikking, waarin brande
rijen gevestigd konden worden. Door de
aard van hun oorsprong lagen deze schuren
aan voor zeevarende boten bevaarbaar
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Gevelsteen ”'t Anker"

water met een open verbinding met de zee.
Zowel voor de aanvoer van graan, dat voor
een belangrijk deel van overzee aangevoerd
werd, als voor de afvoer van het eind
produkt, dat voor een belangrijk deel naar
overzeese gebieden geëxporteerd werd, een
gunstige positie. Ook leverde de afvoer van
afvalprodukten door de nabijheid van ruim
open water minder problemen op dan het
geval was bij branderijen die voor het lozen
van hun afval op stadsgrachten aangewezen
waren. Weesp was op deze gebieden duide
lijk in het nadeel.
Een ander punt van verschil tussen Schiedam
en Weesp is de houding van het stadsbestuur
ten aanzien van de branderijen. J. van
Riemsdijk schrijft in ’Het Brandersbedrijf te
Schiedam in de 17de en 18de eeuw’ (Schie
dam, 1916): Maar bovendien moet de bloei
toegeschreven worden aan de wijze voorzie
ningen van het stedelijk bestuur in de vorm
van voorschriften, door de regenten gemaakt,
om de handel in moutwijn en gedistilleerd aan

vaste regels te binden en de stadsaccijns
drukte het bedrijf niet zoo zwaar als de
landimpost, de branders vormden een
belangrijk deel van de vroedschap en waren
daardoor in staat om mildere bepalingen
omtrent stadsaccijns te bedingen. Onder
andere werd de penningmaat van stadswege
afgeschaft.
In Weesp lagen deze zaken anders, daar
moesten de branders ondervinden dat zij in
het vroedschapscollege van 21 leden de
minderheid vormden. Nadat de Staten van
Holland de impost op het landsgemaal voor
de branders had opgeheven, vroegen de
branders ontslagen te worden van het
ketelgeld dat in Weesp de plaats van de
impost op het stadsgemaal innam. Zij
konden erop wijzen dat de Weesper porce-
leinfabriek ook ontheffing van impost had
gekregen. Het college besliste echter
afwijzend.
De branderijnijverheid ondervond dus de
invloed van buiten de branderij liggende
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factoren, waaronder de infrastructuur en
diverse overheidsmaatregelen. Verschil
lende van deze overheidsmaatregelen
hebben ertoe geleid dat stadsbesturen
overgingen tot het registreren van de in de
stad aanwezige branders en hun bedrijf,
waarbij ook verschillen binnen de brande
rijen aan het licht kwamen.
Uit het voorgaande blijkt dat Weesp in 1771
nog een belangrijk aandeel had in ’s lands
moutwijnproduktie, maar dat Schiedam
Weesp ruimschoots voorbijgestreefd was en
Delfshaven een goede derde was geworden:
Schiedam circa 90.000 liter; Weesp circa
26.000 liter; Delfshaven circa 14.000 liter en
Rotterdam circa 11.000 liter. Ook blijkt uit
de opgaven dat er een verschil is in de
capaciteit van de ruwketels in Weesp
enerzijds en die in het Maasdistrict ander
zijds, wat wijst op een verschil in bedrijfs
voering.

De branderijnijverheid in Weesp in de
negentiende eeuw

De geschiedenis van de branderijnijverheid
in de negentiende eeuw biedt het weinig
opwekkende beeld van een bedrijfstak die
ten onder gaat. In de voorafgaande eeuw
deelde Weesp in de algemene malaise, die
de binnenlandse branderijen trof. Maar
anders dan in die andere steden, die de
binnenlandse markt bedienden, was er in
Weesp nog altijd sprake van produktie voor
de export. Bij een enquête gehouden in
augustus 1806 geven twee branders op de
vraag hoeveel van de gestookte korenwijn
gewoonlijk jaarlijks wordt uitgevoerd als
antwoord: ’vrijwel alles’ en een ander geeft
op 3/4 deel. Bij een inventarisatie in 1811
blijkt er nog maar één branderij in bedrijf te
zijn en 5 buiten bedrijf te staan. Van tijd tot
tijd komt er wat opleving, waardoor stil
staande branderijen weer in gebruik
genomen worden.
Dat de Weesper jenever nog altijd een goede
naam had, blijkt uit een advertentie in de
Staatscourant van 20 maart 1817, waarin de
Generale Directie van Koophandel en
Koloniën de inschrijving vraagt voor de
levering van 75 amen Weesper jenever.

Dit zette kwaad bloed bij de Schiedamse
branders. Een klacht daaromtrent werd
door de Directeur weerlegd met de medede
ling dat de Weesper jenever beter bestand
was tegen langer verblijf in een warm
klimaat dan de Schiedamse.
In 1820 kwamen de branders van Weesp in
aanvaring met die van Schiedam over het
gebruik van de Weesper merken. Op
verzoek van de Gouverneur van Noord-
Holland stelde Weesp nog een ’Reglement
op het stukken der merken door de verschil
lende jeneverstokerijen te bezigen’ op.
Omdat bleek dat de Weesper branders op
hun beurt weer Schiedamse merken gebruik
ten, is er van invoering van een wet op de
merken niets gekomen.
Het bleef moeilijk voor de branders zoals
blijkt uit de notulen van de vergadering der
Kamer van finantie van Weesp van 22 mei
1823: Dat het noodzakelijk en van veel belang
geoordeeld wordt om zooveel mogelijk het
meeren meer toenemend verval der Genever-
stokerijen binnen deze Stad indien mogelijk
verder te voorkomen en alzoo opbeurende en
aanmoedigende middelen moeten worden
daargesteld. In deze vergadering wordt een
belastingverlaging op de steenkolen toege
zegd. Ook de gemeenteverslagen over de
periode 1850-1870, waarin een opgave
gedaan wordt van onder andere de stand van
de nijverheid, geven ten aanzien van de
branderijen een beeld van ups en downs.
Uit de verzamelboeken der ontvangsten is
op te maken, dat de opbrengsten van de
heffing op jenever, brandewijn en likeuren
over de periode 1820-1866 gemiddeld 6,22
procent van de totaalontvangsten van de
gemeente bedroegen; 1864 was met 14,25
procent een topjaar. In het gemeenteverslag
van dat j aar wordt deze stijging van de
belasting op het gedestilleerd genoemd als
gevolg van de accijnsverhoging van 1 maart
1864. In datzelfde verslag wordt melding
gemaakt van de sluiting van een branderij,
zodat er in 1865 nog slechts één branderij in
bedrijf was. In dat jaar was de opbrengst van
de heffing op het gedistilleerd nog 13,45
procent van de totale gemeentelijke inkom
sten, in 1866 nog maar 4,01 procent en vanaf
1867 wordt er geen melding van deze heffing
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meer gemaakt.
In het voorgaande hoofdstuk zijn enige
verschillen genoemd tussen de Weesper en
Schiedamse situaties. Ook in de bedrijfs
voering van de branderijen bleek een
verschil te zijn. De firma Bohlen en Cie
- familie van het Duitse staalconcern Krupp
von Bohlen - maakt daar gewag van op een
enquêteformulier in 1865. Er wordt daarop
vermeld dat door de prijzen van de grond
stoffen en de verhoogde belasting op het
produkt... het de Firma onraadzaam is
voorgekomen de fabriek te doen inrigten om
die op de Schiedamsche wijze in werking te
brengen. Het lijkt er op dat de Weesper
branders op het punt van bedrijfsvoering de
boot gemist hebben. Dat tien jaar later de
laatste nog in bedrijf zijnde branderij zijn
deuren sluit, kan als een bevestiging hiervan
geduid worden.

Conclusie
Ten aanzien van de branderijnijverheid in
Weesp komt in het voorgaande een beeld
naar voren van een nijverheid die begunstigd
door de omstandigheden in de 17e eeuw een
periode van groei doormaakte, maar in de
daaropvolgende anderhalve eeuw een
zodanige terugval onderging, dat ze aan het
eind van de 19e eeuw volkomen was
verdwenen.
Ter verklaring van de groei van deze
nijverheid werden factoren aangevoerd, die
deels betrekking hadden op de geografische
situatie van Weesp en deels op de aard van
het brandersbedrijf.
Amsterdamse handelaren die belang
hadden bij de export van brandewijn,
hadden in eigen stad te kampen met proble
men die de vestiging van branderijen ter
plaatse verhinderden. Genoemd werden het
gebrek aan vestigingsruimte, de slechte
kwaliteit van het grachtenwater en het
ongerief dat het branderijbedrijf voor zijn
omgeving met zich meebracht. Het nabij
gelegen Weesp bracht hier uitkomst. Door
zijn ligging aan de Vecht kon het over
drinkwater van goede kwaliteit beschikken
en het had, mede door de aanleg van een
trekvaart in 1640, goede verbindingen met

Amsterdam. Het ongerief dat de branderijen
met zich meebrachten, stuitte in deze
kleinere stad vooralsnog niet op bezwaren.
In Weesp ontstond hierdoor een op export
gerichte branderijnijverheid die tot het eind
van de 17e eeuw een flinke groei doormaak
te.
Voor het feit dat het branderijbedrijf te
Weesp ten onder is gegaan, kan niet de
exportpositie van Amsterdam als verklaring
gelden, want die ging in absolute en relatieve
zin vooruit. De oorzaken moeten eerder
gezocht worden in de verschillen in aanbod
factoren, infrastructuur en stedelijke
overheidspolitiek, die er bestaan tussen
Weesp enerzijds en de steden Schiedam en
Delfshaven, waar de branderijnijverheid
zich uitbreidde, anderzijds.
Op het gebied van de infrastructuur kwam
het verschil tot uiting door het in het
Maas-district beschikbaar komen van de
haringschuren. Deze lagen aan voor
zeevarende boten toegankelijk water met
een open verbinding met de zee. Dit was een
profijtelijke situatie ten opzichte van Weesp,
dat van een dergelijke faciliteit verstoken
was en dat bovendien problemen kreeg met
de afvoer van zijn afvalprodukten. Ook op
dit laatste punt waren de branderijen die aan
ruim open water gelegen waren in het
voordeel. Verder zijn genoemd het verschil
in bedrijfsvoering en het verschil in de
houding van de stedelijke overheden. Ook
hiermee waren Schiedam en Delfshaven in
het voordeel.
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De ontwikkeling van het landschap in de
omgeving van de Laarder Wasmeren

M. H. M. van Ree

Inleiding

Het Laarder Wasmerencomplex is een
voormalig oligotroof (voedselarm) vennen
complex, dat sinds omstreeks 1910 ernstig
verontreinigd is door achtereenvolgens
ongezuiverde en gezuiverde afvalwater-
lozingen. Onderzoek in dit gebied was dan
ook veelal gericht op de verontreinigde
sliblaag, die zich op de bodem van de meren
heeft gevormd. Bovendien is veelvuldig
studie gemaakt van de grondwaterhuis-
houding in het Gooi.
Onderzoek naar de genese (het ontstaan)
van het Laarder Wasmerencomplex is
daarbij op de achtergrond gebleven. Om
hierin te voorzien is in de zomer 1987 een
gedetailleerde kartering uitgevoerd, waarbij
de nadruk lag op de geomorfologie (reliëf-
vorming) bodem en materiaaleigenschappen
van de voornamelijk eolische sedimenten
(windafzettingen) in de omgeving van de
Laarder Wasmeren.
Dit artikel is een verkorte weergave van de
gedetailleerde kartering en nader onderzoek
naar de genese van het Laarder Wasmeer-
complex. Een goed begrip van de genese van
het landschap is van groot belang voor
natuur- en milieubeheer en voor bepaling
van de natuurwaarden van het onderzochte
gebied.

Het onderzochte gebied

Het bestudeerde gebied ligt in het Gooi ten
oosten van Hilversum. Sinds 1958 is een deel
van het gebied omheind en vormt daarmee
het natuurgebied van de Laarder Wasmeren
dat ruim 30 hectare aan water en rietkragen
heeft. Het geheel is eigendom van de
Stichting Gooisch Natuurreservaat.

In de loop der jaren is door antropogene
ingrepen veel aan dit gebied veranderd.
Hoewel het in een ver verleden deel uit
maakte van het Gooise oerbos, zijn na
ontbossing door de mens grote heidevelden
ontstaan. De Zuiderheide, ten noorden van
het onderzochte gebied vormt hier nog een
relict van.
Door de ontbossing is het oorspronkelijke
dekzandlandschap, waarin zich een podzol-
bodem (bodem met loodkleurige aslaag)
ontwikkeld had, gaan verschuiven en
hebben zich lokaal stuifduinen gevormd.
In komvormige laagten in de heidevelden
ontstonden heideplassen, die gebruikt
werden als drinkplaats en om er, vóór het
scheren, de schapen in te wassen.
Met de enorme bevolkingstoename van de
gemeente Hilversum rond 1900, nam
eveneens het probleem van afvoer van
rioolwater toe. Een van de oplossingen van
dit probleem werd gevonden in het graven
van een afvoersloot naar de lager gelegen
heideplassen. Deze plassen werden qua
capaciteit al snel te klein en spoedig werden
zogenaamde vloeivelden gemaakt. Hierbij
werden delen van het gebied uitgediept en
werd zelfs het gehele podzolprofiel verwij
derd. Het rioolwater kon nu onbelemmerd
de dekzandondergrond infiltreren. Deze
door de mens sterk beïnvloede morfologie is
heden ten dage nog in het landschap waar te
nemen.
Na de Tweede Wereldoorlog is door
voortgaande bevolkingsgroei en een
groeiende industrie steeds meer en steeds
sterker vervuild (industrie) afvalwater in het
plassengebied terecht gekomen. Vanwege
protesten door de drinkwatermaatschappij-
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Ligging van het onderzoeksgebied. 1. grens gekarteerde gebied 2. omheining Gooisch Natuurreservaat
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en, beducht voor aantasting van de water
wingebieden, is een halt toegeroepen aan de
onbeperkte lozing van grote hoeveelheden
vuil water.
Momenteel worden de Laarder Wasmeren
alleen nog doorgespoeld met water afkom
stig van de westelijk gelegen zuiveringsinstal
latie. Deze toevoer is ook noodzakelijk om
het waterniveau op peil te houden, daar
anders het water in de inmiddels doorlatende
ondergrond zou wegzakken.

Geomorfologie

Wat de reliëfontwikkeling in het Gooi
betreft is de voorlaatste ijstijd (het Saalien)
verreweg de belangrijkste periode geweest.
Het naar het zuiden opdringende, sterk
gelobde ijsfront stuwde de oorspronkelijk
horizontaal liggende riviersedimenten ter
weerszijden van de ijslobben op tot tamelijk
hoge heuvelruggen. In deze stuwwallen
heeft Maarleveld een drietal stuwingsfasen
kunnen onderscheiden. De stuwwal van

Hilversum-Hollandse Rading en een deel
van de stuwwal bij Lage Vuursche zijn
tijdens de oudste en meest zuidelijke fase
van ijsuitbreiding in het Gooi gevormd
(fase a). In dezelfde tijd is het grootste deel
van de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug
opgedrukt.
In de daarop volgende fase b is de stuwwal
van Huizen-Laren gevormd. Waarschijnlijk
behoren het noord-oostelijke deel van de
stuwwal van Lage Vuursche en de stuwwal
len van Baarn en Soest eveneens tot deze
fase. Het onderzochte gebied ligt tegen de
zuidkant van de stuwwal van Huizen-Laren
aan. In de jongste stuwingsfase (fase c) is de
NNO-ZZW gerichte stuwwalzijtak tussen
Huizen en Blaricum ontstaan.
Tijdens het afsmelten van het ijs werd
materiaal aan de niet door het ijs bedekte
zijde van de stuwwallen gedeponeerd in de
vorm van zeer grote, zwak hellende waaier
vormige glooiingen (fluvioglaciale puin
waaiers ofwel sandrs). In de laatste ijstijd,
het Weichselien, kwam het landijs niet in

192



iHuizenBussum

Laren

lilversum,
Baarri/

AMERSFOORT

UTRECHT

Zeist

O udste stuw w allen  (fase a) ü j ü H  B ebouw de kom m en

|-------- 1 O udere stuw w allen  (fase b) Hl O nderzocht gebied

| ^ |  Jo n g s te  stuw w allen  (fase c) 20 Hoogte in m . boven N.A.P.

IV V \J Richting van de gestuw de lagen

Fluvioglaciale sm eltw aterafzettingen  (sandr)

--------- G rootste uitbreiding van het lan d ijs tijd en sfasea
--------- Idem, tijdens fase  b

0 5km

Stuwingsfasen en fluvioglaciale afzettingen

Nederland. Het landschap veranderde in
een toendra met een altijd bevroren bodem
(permafrost). Hierdoor kon het sneeuw-
smeltwater niet in de ondergrond wegzakken
en werden grindhoudende zanden, de
zogenaamde fluvioperiglaciale afzettingen,
neergelegd. De ijs- en sneeuwsmeltwateraf-
zettingen vormen de ondergrond van het
Laarder Wasmerencomplex.
Een ander gevolg van de Weichselien koude
was, dat door de spaarzame vegetatie de
wind gemakkelijk vat kon krijgen op los, fijn
materiaal. Vanuit de gedeeltelijk droge
Noordzee (de zeespiegel was meer dan 100

meter lager, omdat veel water in de ijs
kappen werd vastgehouden) werd bij over
heersende westenwinden een dik pakket
zand als een deken over het landschap heen
gelegd, het zogenaamde dekzand. Deze
eolische sedimenten liggen met een zwak-
golvend reliëf rondom het stuwwallen
complex aan de oppervlakte.
In het warmer en vochtiger Holoceen, dat
ongeveer 10.000 jaar geleden aanving,
raakte het Gooi bedekt met dichte bossen.
Tevens ontwikkelde zich in deze periode een
podzolbodem in het dekzand. In deze
periode vond er lokaal in komvormige
depressies, waar het infiltrerende regen
water stagneerde op de ondoorlatende
podzol, veenvorming plaats.
Dit oorspronkelijke landschap veranderde
aanzienlijk, toen de mens begon in te
grijpen. Vanaf de late Middeleeuwen werd
veel bos gekapt en afgebrand om akkers te
verkrijgen. De heide, die hiervoor in de
plaats kwam, werd op steeds grotere schaal
afgestoken voor de potstalcultuur. Hierbij
werd een mengsel van plaggen, zand en
stalmest enkele keren per jaar vanuit de
potstal op het bouwland gebracht. Op die
plaatsen, waar de vegetatie werd verwijderd,
raakte het door de wind gevormde dekzand-
landschap wederom in verstuiving.
Zo ontstonden de stuifzanden.
Uit de gedetailleerde kartering blijkt dat het
grootste deel van het onderzochte gebied
van het Laarder Wasmerencomplex wordt
ingenomen door een zwakgolvend dekzand-
landschap, waarin zich een podzol heeft
ontwikkeld. In het betreffende gebied
hebben verstuivingen op sommige lokaties
geleid tot het verdwijnen van die podzol,
waarbij uitgestoven depressies zijn ontstaan.
Elders is het uitgestoven zand geaccumu
leerd en zijn opgestoven en overstoven
stuifzandvormen ontstaan. Deze stuifzand-
vormen zijn in vergelijking met de accumula-
tievormen op de Veluwe over het algemeen
minder geprononceerd.
In de uitgestoven depressies, die veelal een
zuidwest-noordoost oriëntatie hebben
overeenkomend met de toenmalig en thans
overheersende windrichting, komen nog
dikke pakketten dekzand voor, waarmee
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aangetoond is dat de uitstuiving niet ver is
doorgegaan; althans niet tot op het onder
liggende fluvio(peri)glaciale materiaal.
Bovendien impliceert de, aan de hand van
boringen, berekende gemiddelde stuifzand-
dikte van circa 1 meter een minder intensieve
verstuiving dan op de Veluwe. Met een
dergelijk dun stuifzanddek lijkt de verstui
ving in het onderzoeksgebied van een zeer
lokaal karakter te zijn, waarbij weinig
aanvoer van elders heeft plaatsgevonden.
Naast deze min of meer natuurlijke proces
sen van eolisch transport heeft de mens door
afgraving grote invloed uitgeoefend op de
landschapsontwikkeling van het Laarder
Wasmeercomplex. De vloeivelden, aange
troffen rondom de huidige plassen in het
midden van het onderzoeksgebied, zijn
ontstaan doordat de podzolbodem is
verwijderd. Hierdoor werd een betere
infiltratie van rioolwater mogelijk. Binnen

crn

de vloeivelden worden terreinvormen
aangetroffen, die gespaard zijn gebleven
voor afgraving. Ze vormen een soort
plateau’s, waarin zich nog een podzolbodem
bevindt.

De bodem

De bodems die in het onderzoeksgebied
voorkomen, worden volgens het bodem-
classificatiesysteem voor Nederland inge
deeld in de orden der podzolgronden en
vaaggronden. De verbreiding van beide
hangt nauw samen met de geologie. Pod-
zolen komen vrijwel alleen in de dekzanden
voor, terwijl de stuifzanden tot de vaaggron
den behoren. Gronden die als gemeenschap
pelijk kenmerk een inspoelingslaag (B-hori-
zont) bezitten, die ontstaan is door inspoe-
ling van organische stof al dan niet tezamen
met ijzer- en aluminiumverbindingen,

cm

b

-  18
IBhe

-  23

‘ . >
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a. Veldpodzolgrond in dekzand b. Haarpodzolgrond in dekzand
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worden podzolen genoemd. Ze zijn gebon
den aan een gematigd klimaat, waar de
neerslag de verdamping overtreft.
De podzolen in het onderzoeksgebied
behoren tot de suborde van de humuspod-
zolen. Dit zijn gronden met een duidelijke
humuspodzol-B. Dat wil zeggen dat er veel
amorfe humus in de Bh-horizont voorkomt.
Ze zijn ontstaan in arm moedermateriaal en
worden onderverdeeld in gronden zonder en
met ijzerhuidjes op de zandkorrels onmid
dellijk onder de Bh-horizont.
De gronden zonder ijzerhuidjes rondom de
zandkorrels zijn tot dicht aan het oppervlak
permanent of periodiek met grondwater
verzadigd (hydropodzolgronden). De sub
groep der veldpodzolen behoort ertoe.
Ze hebben een Ah-horizont die dunner is
dan 30 cm. In de lage hydropodzolgronden
ontbreekt ook meestal een sterk gebleekte,
asgrijze E-horizont. Hetzelfde geldt voor de
Bhe en Bhs, die met de Ah één geheel zijn
gaan vormen. De Bhe-horizont maakt een
sterk vervloeide indruk. Deze veldpodzolen
worden in een groot deel van het onder
zochte gebied aangetroffen. Het betreft hier
leemarme en zwak lemige fijne zanden.
De gronden met ijzerhuidjes rondom de
zandkorrels zijn ontwikkeld onder veel
drogere omstandigheden en bij veel diepere
grondwaterstanden (xeropodzolgronden).
De subgroep der haarpodzolen behoort
ertoe. Ze worden gekenmerkt door een
sterk uitgeloogde E-horizont. In de inspoe-
lingshorizont heeft een sterke verrijking met
humus plaatsgevonden, de zogenaamde
Bhe. Daaronder wordt een horizont met
ijzerinspoeling aangetroffen, de Bhs.
In het onderzochte gebied komen de
haarpodzolen in grove en/of grindhoudende
zanden voor. Dit type podzol is ontwikkeld
in fluvioglaciaal materiaal en wordt slechts
in het noorden aangetroffen tegen de rand
van de stuwwal Huizen-Laren aan.
De geheel verkitte B-horizont kan stag
nerend op de waterbeweging werken,
waardoor vennen kunnen ontstaan indien de
podzol in een kom vormige laagte is gelegen.
Gronden waarin nauwelijks of geen bodem-
vorming heeft plaatsgevonden, behoren tot
de vaaggronden. Ze komen vooral in de

stuifzandgebieden voor. De twee sub
groepen, die in het gebied worden aange
troffen, zijn duin- en vlakvaaggronden.
De duinvaaggronden zijn vooral in de op- en
overstoven gedeelten ontwikkeld. Ze liggen
hoog boven het grondwater. Het zijn
xerozandvaaggronden met ijzerhuidjes op
de zandkorrels en er komen vaak humeuze
bandjes in voor. Deze bandjes kunnen
tijdens stilstandfasen in de verstuiving zijn
ontstaan, maar ook komen ingestoven
allochtone humusdeeltjes voor, afkomstig
van verstoven humeuze bodemprofielen uit
de directe omgeving.
De vlakvaaggronden liggen laag ten opzichte
van het grondwater. Het zijn hydrozand-
vaaggronden, meestal met hydromorfe
kenmerken, zonder ijzerhuidjes op de
zandkorrels. Ze worden aangetroffen in de
uitgestoven laagten en in de afgegraven
vloeivelden.

2 -  -

2000  1000 500 250 125 63 32  U

Gemiddelde korrelgrootteverdeling van 5 stuifzand-
(1) en 5 dekzandmonsters (2) uit de omgeving van
de Laarder Wasmeren
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De sedimenten uit de omgeving van de
Laarder Wasmeren

De sedimenten rondom het Laarder
Wasmeercomplex bestaan uit stuif- en
dekzanden. Het zijn beide fijne, goed
afgeronde en goed gesorteerde zanden.
Deze eigenschappen van het zand zijn
bekend van materiaaltransport door de
wind, dat sterk selectief werkt. De mediaan
(doorsnede) van de stuifzandmonsters
bedraagt 210 mu en die van de dekzand-
monsters 190 mu. Deze nagenoeg gelijke
waarden duidt erop dat de stuifzanden
grotendeels bestaan uit wederom verstoven
dekzand.
Alle stuifzandmonsters en enkele dekzand-
monsters vertoonden een bijmenging met
grof materiaal. Het is dan ook waarschijnlijk
dat tijdens verstuiving bijmenging heeft
plaatsgevonden van grof materiaal uit de
stuwwal van Huizen-Laren.
Van de zandfractie 50 tot 500 mu (0,05-0.5
mm) is van een aantal monsters de hoeveel
heid en aard aan zware mineralen (soortelijk
gewicht > 2,85) bepaald. Het gewichts-
percentage zware mineralen ten opzichte
van het totaal van de zandfractie is zeer
gering (circa 0.2 procent). Het grootste deel
van de zandfractie (> 99 procent) wordt
derhalve ingenomen door lichte mineralen
(kwarts en veldspaten).
Deze verdeling is normaal voor dek- en
stuifzanden. Van de zware mineralen wordt
een groot deel ingenomen door mineralen
als granaat, epidoot en hoornblende.
Bovendien is het hoge percentage vulkanisch
materiaal (met name augiet) van het
fluvio(peri)glaciale monster opvallend.
Een dergelijk hoog percentage augiet is
bekend van de formatie van Urk, één van de
scheefgestelde laagpakketten van fluviatiele
herkomst dié in de stuwwal voorkomen.

De Laarder Wasmeren

Over het ontstaan van de Laarder Wasmeren
zelf zijn de meningen verdeeld. In de
literatuur worden verschillende verklaringen
aangegeven.
Volgens Van der Lijn zou het Laarder
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Opaak

Zware mineralen samenstelling van 5 stuifzand-
(2,6,9,10,12) en 5 dekzandmonsters (1,4,8,11,13)
uit de omgeving van het Laarder Wasmeer. Monster
3 betreft fluvio(peri)glaciaaI materiaal, terwijl
monster 5 grover dekzand betreft. Tussen haakjes is
het gewichtspercentage aan zware mineralen ten
opzichte van de totale zandfraktie opgenomen.
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Wasmeer aanvankelijk als stuwmeer
ontstaan zijn tussen hoge zandheuvels en
dood ijs. Door afspoeling van zand en
veenvorming is het meer kleiner geworden.
In hoeverre het ijs de oorzaak is van het
ontstaan van de komvormige laagten, is niet
duidelijk. Wel vormt het gebied een kom
tussen de stuwwallen en is er slechts één
opening: in de richting waar het ijs vandaan
kwam. Schaftenaar zegt daarentegen, dat
het aannemelijker is dat de meertjes
eenvoudig als depressies in het dekzandreliëf
beschouwd worden, die na stijging van de
grondwaterstand blank kwamen te staan.
Volgens hem zijn de meertjes omsloten door
dekzand, waaruit afgeleid wordt, dat ze
ontstaan zijn door uitblazing.
Volgens Klinkspoor bevindt zich onder de
meertjes een verkitte Bhs laag van een
podzol. Deze Bhs-horizont heeft evenals de
depressie de vorm van een komvormige
laagte en is ondoorlatend, waardoor boven
deze laag een schijngrondwaterspiegel
ontstaat. Het werkelijke grondwaterniveau
ligt dieper.
Het Laarder Wasmeer is volgens Klinkspoor
een voorbeeld van een dergelijk meertje,
waarbij echter later de Bhs laag verwij derd is
om in verband met de rioolwaterzuivering
de infiltratie te bespoedigen. Wat dit laatste
betreft merken Engelsman en Van den

Akker & Cremers op, dat indien géén
externe watertoevoer plaatsvindt, dit tot
gevolg heeft dat de plassen vanwege het
ontbreken van een doorlopende afsluitende
laag droog zullen vallen. Volledigheidshalve
zij vermeld dat de grondwaterstand in 1970
ongeveer 1 meter lager was dan in 1914.
Uit onderzoek van Bleuten et al. aan het
twee kilometer zuidelijker gelegen Hilver-
sumse Wasmeer (Klein Wasmeer) blijkt dat
onder het ven een dunne, slecht doorlatende
Bhs-horizont aanwezig is. Deze laag scheidt
twee grondwatersystemen: een schijngrond
waterspiegel (het water in het ven) en het
dieper liggende freatisch grondwaterspiegel
waterniveau.
Uit onderhavig onderzoek komt naar voren
dat de Laarder Wasmeren momenteel niet
op een podzol stagneren. In de illustratie
wordt dit nog eens aangetoond met behulp
van een profieldoorsnede. In deze illustratie
is de hogere ligging van het bodemprofiel,
dat zich in het dekzand ontwikkeld heeft, ten
opzichte van het waterniveau duidelijk
zichtbaar.
De oriëntatie van de meren, die overeen
komt met de overheersende zuidwestelijke
windrichting èn de ligging van de dekzanden
inclusief veldpodzolen net onder het
maaiveld rondom de meren, maken uitbla
zing tijdens de verstuiving tot een zeer

Legenda
^  ] Stuifzand

\ / / / \  A-horizont
- Bodemprofiel

B -horizont

[ 'I Dekzand

| /  | F luvioglaciaai m ateriaal

B1-B10 B oorpunten

W ater

Profieldoorsnede ter illustratie van de ligging van het bodemprofiel ten opzichte van het waterniveau
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Legenda van de morfogenetische kaart

aannemelijke verklaring.
De mogelijkheid bestaat dat keileem of
(lacustrien) Eemien een rol speelt bij de
stagnatie van het water in de meren. In de
omgeving van de Lange Heul (Bussummer-
heide) en de Aardjesberg en bij het pompsta
tion van waterleidingmaatschappij Nieuwer-
Amstel (Westerheide) ten noorden van het
onderzochte gebied zijn keileemresten
aangetoond. Offerein die beschikte over
boorgegevens van de Rijks Geologische
Dienst van dit gebied, maakt echter geen
melding van keileem vondsten of andere niet
doorlatende lagen in de directe omgeving
van het Laarder Wasmeer.
In tegenstelling tot de Laarder Wasmeren

bevindt zich onder de twee hoger gelegen
kleine vennetjes met vochtige heidevegetatie
binnen het afgerasterde terrein van het
Goois Natuurreservaat wel een podzol. Hier
heeft lokaal ook veenvorming plaatsgevon
den.

Synthese: landschapsecologische kaart

Aan de hand van de geomorfologische en
bodemkundige kartering en met behulp van
vegetatiegegevens is een landschapseco
logische integratiekaart samengesteld.
Hiermee wordt een overzicht gegeven van
de ruimtelijke variatie die in het terrein
aanwezig is. Bij de opbouw van de legenda is
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uitgegaan van de geomorfologie als eerst
bepalende voor de hoofdindeling van het
landschap. Hierbij is gebruik gemaakt van
de legenda van de morfogenetische kaart
van Van Ree.
Een verdere onderverdeling vindt plaats op
grond van de hydrologie (stand van de
stromingen van het grondwater), die nauw
samenhangt met de bodem, terwijl de
vegetatie voor een tweede verfijning zorgt.
De uiteindelijke legenda ziet er als volgt uit:

Morfogenese
W = Open water
Wd = Open water periodiek droogvallend.

Bidention (Moerasandijvie-verbond)

N = Niet verstoven terrein
U = Uitgestoven terrein in dekzand, soms in

fluvio(peri (glaciaal
O = Over- of opgestoven terrein
A = Afgegraven terrein (antropogeen)

Hydrologie
v = vochtig (veldpodzol of vlakvaaggrond)
d = droog (haarpodzol of duinvaaggrond)

Vegetatie
L = Loofbos. Querco-Betuletum (Eiken

berkenbos) en/of Dicranum (Eikenspaar-
telgenbos) en/of Prunus (Eikenspaar-
telgenbos) en/of Rhamnaceae (Wege-
doornfamilie) soms Populus (Populier)

N = Naaldbos

f/OdM/N

Landschapsecologische kaart (legenda zie tekst). 1. omheining Gooisch Natuurreservaat 2. wandelpad
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M = Gemengd bos
H = Heide.

vochtig: Erica tetralix (Dopheide), Rhyn-
chospora alba enfusca (Witte en bruine
snavelbies), Lycopodiaceae (Wolfs
klauwen)
droog: Calluna vulgaris (Struikheide),
Genista pilosa (Kruipbrem)

R = Rietoevervegetatie. Phragmites (Riet),
Filipendula ulmaria (Moerasspiraea)

G = Schraal grasland en vergraste heide
K = Kale grond. Soms pioniersvegetatie als:

Spergula arvensis (Spurrie), Corynephorus
canescens (Buntgras)

Een kaarteenheid kan uit diverse combinaties van
het voornoemde bestaan, waarbij de codering
steeds gevormd wordt door een hoofdletter
(morfogenetische terreinvorm), een kleine letter
(hydrologie) en weer een hoofdletter (vegetatie).
Bijvoorbeeld OvH: Over- of opgestoven
terreinvorm met vochtige heidevegetatie.
Op grond van deze legendaopbouw zijn eenheden
op de kaart afgegrensd. Daar waar de grenzen
volgens de diverse deelkaarten niet precies
samenvielen, is bij de definitieve afgrenzing
gekozen voor het toekennen van meer gewicht
aan een verschijnsel met een hogere ordenende
functie (zoals morfogenese) boven een met lagere
ordenende functie (zoals vegetatie).
Het kaartbeeld spreekt voor zich. De dek- i.c.
stuifzandgebieden hebben een grote ruimtelijke
en landschappelijke variatie. Om een uitspraak te
doen over de variatie in de tijd zou een C-14
daterings- en/of palynologisch (stuifmeelkorrel)
onderzoek van overstoven venen noodzakelijk
zijn.
Het onderzoek kan van waarde zijn voor het
natuur- en milieubeheer van het onderzochte
gebied. Bij een beheersplan dat gericht is op het
activeren van stuifzanden, komen de nog
aanwezige pakketten dekzand zeker voor
verstuiving in aanmerking, indien pioniersvegeta
tie en podzol dit niet belemmeren. Met name de
uitgestoven depressies met kaal dekzand direct
aan het oppervlak (UdK en OdK in de illustratie)
hebben een grote kans op verstuiving.
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De Vuursche, lustoord van verleden en
heden

André Wiersma

Wie kent ze niet, de uitgestrekte bossen van
De Vuursche. Al sinds mensenheugenis
heeft deze bosrijke streek een grote aantrek
kingskracht op de bewoners van de grote
steden. Al in de zeventiende eeuw ontstaan
hierdoor grote buitenplaatsen als Draken-
stein, Soestdijk en Pijnenburg, terwijl
Groeneveld in het begin van de achttiende
eeuw werd gesticht. Wanneer de rest van de
Utrechtse Heuvelrug nog wordt bevolkt
door schaapherders en kleine boeren, hangt
er rond De Vuursche al een deftige sfeer.
Tot op de dag van vandaag kunt u deze sfeer
nog steeds proeven. Hiervoor zorgen de
lommerrijke lanen, imposante parken en
nog vele oude vijvers en boomgroepen.
Met een bezoek van ongeveer twee miljoen
mensen per jaar zijn de bossen van De
Vuursche dan ook de drukst bezochte van
Nederland.

Boswachterij De Vuursche

Onder meer door aankopen in de jaren
tachtig is de boswachterij De Vuursche met
zijn 1170 hectare uitgegroeid tot de grootste
boswachterij van de provincie Utrecht. Deze
wordt beheerd door het Staatsbosbeheer.
Zoals bijna overal op de zandgronden in
Nederland zijn het ook hier de naaldhout-
soorten die het bosbeeld bepalen, waardoor
het bos ook in de winter zijn beslotenheid
behoudt. Het loofhout beperkt zich in
hoofdzaak tot de lanen van Beuk en Eik en
spontane opslag van Eik en Berk in de
oudere dennenopstanden.
Naast restanten eikehakhout zijn de beuken
bossen boven het dorp Lage Vuursche, het
Baarnse bos en landgoed Groeneveld de
enige opgaande loofhoutbossen in de
omgeving.

Een huis voor planten en dieren

De bosbodem in de lichte bossen is veelal
bedekt met grassoorten als het Pijpestrootje
en Bochtige Smele. Op enkele plaatsen in de
omgeving van Baarn zijn ook nog grote
velden met Blauwe Bosbes te vinden.
De struiklaag wordt hier onder meer
bepaald door de Lijsterbes, Vuilboom,
Krent en spontane opslag van bomen.
Andere in de boswachterij voorkomende
bijzondereplantesoorten zijn Koningsvaren,
Dubbelloof, Liggend Hertshooi en Klein
Tasjeskruid. Ook wordt een enkele Kleine
Leeuweklauw aangetroffen, een voor
Nederland zeldzame soort.
De roofvogelstand van de boswachterij is
uitstekend te noemen. Naast de Buizerd,
Sperwer en Havik broeden hier ook de
Wespendief en Boomvalk. De Buizerd is
prachtig te observeren tijdens de baltsvlucht
in het vroege voorjaar. Het karakteristieke
'mauwen’ is dan al van verre te horen.
Spechten zijn in het hele bosgebied goed
vertegenwoordigd. De Zwarte, Groene,
Grote en Kleine Bonte Specht zijn alle vaste
broedvogels geworden. De grootste, de
Zwarte Specht met zijn opvallende rode
kruin, is een liefhebber van oude bossen met
een overwicht aan naaldhout. Hij is vrij
gemakkelijk te herkennen aan zijn golvende
vlucht en typerende roep. Rond de eeuw
wisseling was de Zwarte Specht door gebrek
aan oude bossen geheel uit Nederland
verdwenen, maar sinds 1914 is de holen
broeder weer terug als vaste broedvogel.
Vooral de laatste jaren neemt de populatie
toe.
Natuurlijk zitten er ook zoogdieren in het
bos. Een confrontatie met een Ree is voor
velen het hoogtepunt van hun wandeling.
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Hoewel je ze niet vaak ziet, zijn ze alles
behalve zeldzaam in dit bosgebied. Bos-
wachterij De Vuursche telt zo’n zestig tot
tachtig Reeën, afhankelijk van het aantal
verkeersslachtoffers dat valt. De laatste
jaren waren dat ieder jaar elf stuks, in 1986
vielen er zelfs 25 slachtoffers. Verstoring
door honden jaagt veel angstige Reeën de
weg op.
Het zeldzaamste dier van de boswachterij
De Vuursche is zonder twijfel de Boom-
marter, waarvan in 1986 één paar is vastge
steld. Zijn familieleden de Wezel, Hermelijn
en Bunzing zijn iets talrijker, hoewel
gegevens door hun verborgen levenswijze
ontbreken. Door het laten liggen van hopen
oud hout en takken kunnen deze felle
roofdiertjes genoeg schuilplaatsen vinden.
’s Nachts is het bosgebied het domein van
vele Vleermuizen. Overdag rusten de
zoogdiertjes in holle bomen of onder het dak
van een huis. Zo kent het Kasteel Groene-
veld al jaren een grote kolonie Dwergvleer-

Kasteel Groeneveld
Hf

■**1
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muizen. Tijdens een wandeling in de
schemering kunt u ook de Watervleermuis
waarnemen. Deze kleine beestjes scheren
dan vlak over het water van vijvers en sloten
op zoek naar muggen.

De Stulp

Het natuurgebied De Stulp heeft een heel
ander karakter dan de rest van de boswach
terij. Het ruim 100 hectare grote terrein
werd in 1979 door Staatsbosbeheer ontdaan
van zijn bebossing en omgevormd tot een
open vlakte met een heideachtige vegetatie.
De verscheidenheid aan landschappen is op
zo’n betrekkelijk kleine oppervlakte groot.
We vinden er droge en natte heideveldjes,
oude bouwlanden, stuifzand, bos en een
voedselarm ven, het Pluismeer. De afwisse
ling maakt dat veel plante- en diersoorten
zich thuisvoelen in dit gebied. Op de
vochtige plekken in het gebied komt een
vegetatie voor met Dopheide, Blauwe
Zegge, Gewone Zegge en de Klokjesgen-
tiaan. Allemaal soorten die door de vele
veenontginningen steeds schaarser zijn
geworden. De hogere, drogere delen zijn
vooral begroeid met Struikheide, Bochtige
Smele en Pijpestrootje. Het Pijpestrootje is
een karakteristieke soort van arme, schrale
gronden met wisselende waterstanden.
Waarschijnlijk dankt deze grassoort zijn
naam aan de knooploze halm, die je uitste
kend kunt gebruiken voor het doorhalen van
een pijpesteel. De meest opvallende dieren
zijn de circa vijftien Charolaiskoeien, die
hier het hele jaar door grazen. Deze vaal-
witte koeien behoren tot een primitief ras en
moeten door hun begrazing het landschap
open houden en de variatie in de kruidenlaag
vergroten. Het werk van de koeien is goed te
zien, want de vegetatie is hier beduidend
korter. Vervilting van de grasmat en
bosopslag wordt zo voorkomen. Op som
mige plaatsen is na tien jaar begrazen het
herstel van de heide ingetreden. Dieren als
de Aardmuis, Ringslang en Zandhagedis
ondervinden echter nadelige invloed van de
begrazing, door het ontbreken van lange,
ruige kruidenvegetaties. Het antwoord
wordt voorlopig gezocht in het maken van
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onbegraasde gedeelten en het verminderen
van het aantal koeien per hectare. Amfi
bieën en reptielen zijn vrij goed vertegen
woordigd in dit gebied. De Bruine en
Groene Kikker, Kleine Watersalamander,
de Pad, Levendbarende Hagedis, Hazel-
worm en Ringslang worden regelmatig
waargenomen. De Ringslang voelt zich het
best thuis in een biotoop van lage kruiden,
struikgewas en open water en daar voldoet
dit natuurterrein uitstekend aan. De slangen
zijn altijd in de buurt van water te vinden,
want dat is het leefgebied van hun prooi
dieren zoals Kikkers, Padden en Salaman
ders.
Het Pluismeer is van belang voor typische
watervogels zoals de Watersnip, Dodaars en
de Geoorde Fuut. De laatste twee komen
hier elk jaar tot broeden. Andere karakteris
tieke heidevogels zoals de Wulp, Klapekster
en Roodborsttapuit doen wel pogingen tot
broeden, maar dit mislukt meestal door de te
hoge recreatiedruk. Heidevogels die daarin
beter slagen, zijn de Boompieper en
Boomleeuwerik.

Voor ieder wat wils

In de jaren zestig veranderde de hoofddoel
stelling van pure houtproduktie tot duur
zame instandhouding van het bos. De
bosbouw werd wat kleinschaliger aangepakt,
waarbij Staatsbosbeheer rekening begon te
houden met recreatief medegebruik en
behoud en ontwikkeling van natuurwaarden.
Thans streeft deze Rijksdienst naar verho
ging van houtproduktie in samenhang met
recreatie, natuurbehoud en natuurontwikke
ling. De teelt van zwaar zaaghout staat
centraal, waarbij het aandeel loofhout in de
toekomst wordt opgevoerd. Loofbomen
groeien weliswaar langzamer dan naald
bomen, maar leveren een hogere kwaliteit
hout. De houtopbrengst in de boswachterij
vertoont een duidelijk stijgende lijn en in de
periode 1978-1988 is deze zelfs verdubbeld
ten opzichte van de voorafgaande tien jaar.
Bij het verjongen van het bos probeert men
het bosklimaat zoveel mogelijk vast te
houden door het kappen van kleine stukjes
bos. Wil het bos zichzelf verjongen door

zaailingen, dan heeft dat in veel gevallen de
voorkeur. De storm van januari 1990 heeft
bijvoorbeeld voor veel open plaatsen
gezorgd. De oplettende wandelaar kan hier
al de eerste zaailingen ontdekken. In de
oudere dennenbossen wil een dichte,
verstikkende grasmat de natuurlijke ver
jonging nog al eens belemmeren.
Hoewel de houtteeltbelangen groot zijn,
geniet de boswachterij De Vuursche een
grote populariteit bij de recreanten uit de
Randstad. Jaarlijks zoeken hier ruim
anderhalf miljoen mensen ontspanning; op
drukke dagen recreëren meer dan tien
duizend mensen in deze boswachterij. De
aantallen vertonen nog steeds een stijgende
lijn. Een trekpleister is het landgoed
Groeneveld. Park en kasteel zijn jaarlijks
goed voor een half miljoen bezoekers. In het
Kasteel zijn permanente tentoonstellingen
te zien over bos, natuur en landschap.
Om de natuurbeleving te bevorderen heeft
Staatsbosbeheer een groot aantal fiets-,
ruiter- en wandelroutes uitgezet. De
wandelroute door het Baarnse bos, landgoed
Groeneveld en De Stulp zijn bovendien
voorzien van folders, die te verkrijgen zijn
bij de VVV’s en Kasteel Groeneveld. Door
het nemen van publieksgeleidende maat
regelen zoals de aanleg van parkeerplaatsen,
het afsluiten van wegen en uitzetten van
routes probeert Staatsbosbeheer de nega
tieve effecten van de grote recreatiedruk te
beperken. Geen overbodige luxe aangezien
jaarlijks bijna vierhonderdduizend mensen
de boswachterij bezoeken.
Extra informatie

Wilt u meer informatie over dit boeiende
gebied, dan kunt u terecht bij Kasteel
Groeneveld. Hier is een expositie te zien
over het park en zijn verschillende folders
verkrijgbaar. Ook biedt het voorlichtings
centrum aan de Zeven Lindenweg dan een
uitkomst. Hier is van Pasen tot medio
oktober dagelijks een automatisch dia
programma te bewonderen. Tenslotte kunt
u met vragen terecht bij het kantoor van
Staatsbosbeheer in de Gooistreek, Hilver-
sumsestraatweg 18 te Baarn, telefoon 02154-
16512.
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Het kalkterrein Crailo

Dick A. Jonkers

Verscholen tussen de bosjes en ingeklemd
tussen de spoorlijn Hilversum-Bussum en de
Lage Naarderweg, iets ten noorden van het
voormalige zwembad Crailo, ligt het
kleinste natuurreservaat van het Gooi: het
kalkterrein Crailo. Met zijn oppervlakte van
slechts 1.7 ha kan het met recht een mini-
reservaat genoemd worden.

Carbid en lantaarns

Toen tussen 1850 en 1910 het zand van de
zandgroeve Crailo werd uitgegraven,
ontstond het gebiedje. Het ligt heel laag, op
1 meter boven N.A.P. en valt in het niet bij
de aan de oostzijde bijna vijf meter hoog
oprijzende spoorlijn en de stapelplaats van
de Nederlandse Spoorwegen, ’s Winters
kunnen delen van het terrein onder water
staan, een situatie die vroeger meer regel
dan uitzondering was. Ook hier heeft zoals
op vele andere plaatsen de verdroging,
veroorzaakt door waterstandsdaling,
toegeslagen.
Een kalkterrein met de daarbij behorende
flora zou men eerder in Zuid-Limburg
verwachten. De aanwezigheid van kalk en
kalkwallen is dan ook niet van natuurlijke
aard, maar veroorzaakt door antropogene
bijdragen. Wat is het geval?
In het begin van deze eeuw werden de
spoorwegstations verlicht door carbid-
lantaarns. De Hollandse Spoorwegmaat
schappij moest haar afgewerkte carbid kwijt
en stortte het in dit deel van de oude
zandgroeve. Ook zat de maatschappij met
kalkafval, ontstaan bij de zuivering van
gaskisten in haar maag, die dezelfde
bestemming kreeg. Een andere vervuiler
was de N.V. Electro Zuur- en Waterstof-
fabriek te Amsterdam, die er eveneens
carbid deponeerde.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de
kalk plaatselijk door de Duitsers weggegra

ven. In de huidige situatie liggen aan twee
kanten van het terrein nog anderhalve meter
hoge kalkwallen. De kalklaag in de overige
delen van het gebied is wisselend van dikte.
Deze laag komt niet overal voor, want er zijn
nog plekken met kalkarm zand, de oorspron
kelijke ondergrond. Het is de zogenaamde
zandeerdgrond, die een nog geen halve
meter donkere bovengrond heeft en
beïnvloed is door waterbewegingen. Zo zijn
er nu een kalkrijk en een kalkarm weitje.
Het gebied wordt omringd door vochtig
broekbos. Overgangen van droge naar
vochtige delen, het gevolg van andere
hoogteverschillen dan de reeds genoemde,
zijn ondanks de geringe grootte van het
kalkterrein hier en daar aanwezig.
Alle menselijke handelingen hebben ertoe
geleid, dat het reservaatje duidelijke
kenmerken vertoont van een antropogeen
milieu, tot uitdrukking komend in de flora.

Orchideeën en Zandzegge

Het kalkterrein ontleent zijn faam vooral
aan de vroeger veelvuldig voorkomende
orchideeën. Daarvan is niet alleen het aantal
soorten, maar eveneens het aantal exempla
ren sterk teruggelopen. Tegenwoordig
komen alleen Gevlekte, Riet- en Moeras
wespenorchis nog voor. Naar de oorzaken
daarvan tast men in het duister. Getuige de
aanwezigheid van soorten als Sneeuwklokje
en Trompetnarcis zijn er vroeger soorten
aangeplant en is dit wellicht ook met de
orchideeën het geval geweest. De voort
durende verdroging zou overigens wel eens
mede verantwoordelijk geweest kunnen zijn
voor de verdwijning.
Op de plaatsen waar het nog vochtig is,
groeien soorten als Moeraszegge en Echte
Koekoeksbloem. Hoeveel variatie er op de
geringe terreinoppervlakte voorkomt, blijkt
uit het aantal gevonden plantesoorten van
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de verschillende milieus. Op droge stand
plaatsen staan bijvoorbeeld Zandmuur,
Zandzegge en Akkerhoornbloem. Verder
zijn er plekken met een heideachtig karak
ter, waar Pijpestrootje, Stekelbrem en
enkele heidestruikjes zich kunnen hand
haven. Het voedselrijke milieu wordt
aangetoond door planten die sterk op
verrijking reageren, zoals Akkerdistel en
Grote Brandnetel. De Zachte Berk over
heerst in het vochtige broekbos, waarin ook
Zwarte Els en Grauwe Wilg groeien.
Daaronder bevinden zich onder andere
Bitterzoet, Braam cn Koninginnekruid.
Tijdens diverse botanische inventarisaties
die zijn uitgevoerd, is het voorkomen van
iets meer dan 14 procent van de in Nederland
aangetroffen hogere planten vastgesteld.

Platgeslagen Sinterklaasmutsenmos

Dankzij de voortdurende belangstelling die
de jeugdbonden voor natuurstudie in het
verleden voor het terrein toonden, zijn er
behalve van de planten veel gegevens van
mossen, paddestoelen en de fauna verza
meld. Kalkminnende soorten als Kalkdik-
kopmos, Groot Klokhoedje en Kronkelblad-
mos werden gevonden. Verder onder meer
Smaragdsteeltje, Groot Laddermos en
Platgeslagen Sinterklaasmutsenmos. Van de
tientallen paddestoelsoorten Nevelzwam,
Parelstuifzwam, Braakrussula en Gewei-
zwam. Vogelrijk is het terrein nooit geweest.
Er is nauwelijks broed- en foerageergelegen-
heid. Toch is het leuk om te weten, dat in
1970 tegenwoordig in het Gooi schaars
voorkomende soorten als Patrijs en Nachte
gaal er broedvogel waren. De inmiddels
verdwenen reptielen waren toen Zandhage-
dis en Levendbarende Hagedis. Ooit zijn de
hazelworm en de Ringslang gesignaleerd.
Over de populatie wijngaardslakken is in dit
tijdschrift reeds eerder gepubliceerd.
Andere gevonden slakkesoorten zijn
Geribde Jachthoornslak, Barnsteenslak en
Heesterslak.

Beheer en veiligstelling

Het beheer van een zo kwetsbaar terrein is
niet eenvoudig. In de omgeving liggen de
resten van het zwembad Crailo en een
ijsbaan. Wat daar in de toekomst voor
ontwikkelingen gaan plaatsvinden is
onduidelijk. Dichtbij liggen paardeweitjes,
volkstuintjes, een bijenstand, weitjes en een
groot sportcomplex. De uitdroging is een
voortdurende bron van zorg en om dicht
groeien door de voortdurend oprukkende
bosopslag te voorkomen, moet deze
regelmatig worden teruggedrongen. Maaien
en afvoeren van het gewas van de graslandjes
moet er borg voor staan, dat de specifieke
kalkflora niet verdwijnt.
Het door aankoop van omringende gronden
creëren van een bufferzone biedt een
mogelijkheid om bedreigingen van buitenaf
enigszins te weren. Een eigen waterbeheer
zal vrijwel niet te verwezenlijken zijn. Het
zal nog heel wat creativiteit vergen om de
natuurwaarden van het kalkterrein veilig te
stellen en te voorkomen dat het in de
toekomst wordt platgedrukt of weggevaagd.
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Literatuur

Boekaankondiging

Op 6 september van dit jaar heeft de Sophialaan in
Hilversum zijn 65-jarigbestaan gevierd, al bestaat
hij volgens het stratenboekje van Shell niet.
Gelukkig weten zij die plaatselijk bekend zijn, dat
hij wel bestaat!
Maar is een 65-jarige laan zo belangrijk dat het
gevierd moet worden? Een precies antwoord
wordt in de beide hieronder aangekondigde
geschriftjes niet gegeven, maar het blijkt dat er
toch wel iets bijzonders met de Sophialaan aan de
hand is. In 1923 richtten twee families, te weten
Van der Aa-Boissevain en Smedding, het verzoek
tot het gemeentebestuur om een verbindingsweg
aan te leggen tussen de Emmastraat en het
noordelijke deel van het Alexanderpark (zie het
recente Hilversum-nummer van T.V.E., waarin
het artikel van Annette Koenders over de
villaparken).
Het gemeentebestuur vond dit goed en na het
nodige overleg werd de laan naar Koningin
Sophie genoemd, prinses van Wurttenberg,
eerste echtgenote van Koning Willem III.
De Sophialaan sluit aan op de Emmastraat.
In 1926, toen de ouders van Jaap Taapken als
eersten er kwamen wonen, was het nog maar een
zandpad. Twee jaren later waren er acht
bewoonde huizen. Taapken heeft als jongetje de
huizen allemaal zien bouwen. Hij kan nu nog
vrijwel alle bewoners traceren en de bomen ook
nog!
Waarschijnlijk is er daarom ook een band tussen
de laanbewoners en is er een laanfeest gehouden
ter viering van de 65ste verjaardag van hun laan.
Bij die gelegenheid is er een klein ludiek boekje
verschenen en bleek Jaap Taapken zelf zoveel
herinneringen te hebben, dat er een apart
geschriftje van gemaakt is, dat misschien later nog
eens tot een ’echt’ boek uitgroeit.
Alleraardigste kleine geschiedenis!

M.W.J.

Boekbespreking

Het Spanderswoud

door P. van der Linden (eindred.).
Uitgave Vereniging Leefmilieu het Gooi, de
Vechtstreek en Omstreken & Afdeling Milieu van
de gemeente Hilversum, 1992. 159 pp., 50
zwart-wit foto’s, 17 kaarten, 2 tekeningen,
gebonden. ISBN 90 74227 05 08. Prijs ƒ 28,50.

In de met een aantrekkelijke omslag gesierde
uitgave ’Het Spanderswoud’ worden onder meer
het natuurtechnisch beheer en de relaties van het
bos met de omgeving uit de doeken gedaan. Ook
zaken als flora en fauna en de effecten van het
beheer en de geschiedenis van het bos komen aan
bod. Niet alle hoofdstukken zijn voor niet-ingewij-
den even gemakkelijk leesbaar door de vele
details en specialistische feiten. De zwart-wit
foto’s komen slechts voor een deel allemaal goed
tot hun recht. De auteurs hebben de neiging soms
te snel conclusies te willen trekken op basis van te
weinig feitenmateriaal. Dat is jammer, want
daardoor lijkt het alsof koste wat kost het
positieve effect van het natuurtechnisch beheer in
het leukste bos van Nederland, zoals het ergens
wordt genoemd, benadrukt moet worden.
Wat ik mis is de aansluiting van tekst en beeld bij
de belevingswereld van de wandelaar die door het
bos loopt. Herkenbaarheid van het beschrevene
vergroot de betrokkenheid.
Voor wie zich aan dit soort zaken niet stoort, is het
een boeiend boek. Vooral degenen die de
ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar met
argusogen hebben gadegeslagen, zullen in dit
boek alles van hun gading vinden. Het beheer en
de effecten daarvan kunnen zij op de voet volgen.

Dick A. Jonkers

Ecologische atlas van Dagvlinders van Noordwest-
europa

door F. A. Bink.
Uitgeverij Schuyt & Co. 1992. 520 pp. met 1550
kleurenfoto’s. ISBN 90 6097 318 6. Prijs ƒ 125,-.

De laatste jaren zijn er nogal wat vlinderboeken
verschenen. Het bijzondere van deze atlas is, dat
hij zo veelomvattend is. In eerste instantie is het
een boek dat een weergave is van een onderzoek
naar de eigenschappen van dagvlinders in relatie
tot hun milieu. Zo worden kenmerken, versprei
ding en ecologische eigenschappen per soort
vermeld en ondersteunen zeer fraaie kleuren
foto’s van onder andere de mannetjes- en
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Oerhollands kindschap gevormd door veen weiden

vrouwtjesvlinders, hun rupsen en de omgeving
waarin zij leven de tekst. Hieruit blijkt, dat de
vlindervriendelijke tuin twaalf van de zestig
soorten kan bevatten, die nog in ons land
voorkomen. Iedereen kent wel een Citroentje,
het Koolwitje en de Kleine Vos, maar wat zijn
eigenlijk de andere tuinsoorten? Landschappen,
voedselbronnen en rovers worden op een
boeiende wijze behandeld, evenals de wijze
waarop de vlinders zich tegen hun vijanden
verweren. De tuinvlinders bezitten voor een groot
deel chemische afweerstoffen, die hen onaantrek
kelijk maken voor vogels. De dagvlinders worden
in dit boek ingedeeld naar hun specialisatie in vijf
groepen: de nomaden, gewieksten, gefixeerden
en kwetsbaren. Een bekende nomade is de Kleine
Vos. Het is een soort die voortdurend op zoek is
naar nieuwe voedselplanten, die veel in onze
tuinen groeien. Deze supervlinder laaft zich daar
aan de nectar, nodig voor het eieren leggen en
voor de energie om te kunnen overwinteren. Het
boek is een voortreffelijk naslagwerk, dat de lezer
vertrouwd maakt met de 145 soorten dagvlinders
die in Noordwest Europa te vinden zijn. Het op
naam proberen te brengen van vlinders wordt met
de atlas een bron van vreugde. Deze publikatie
verdient een ereplaats op de boekenplank, maar
zal er niet stoffig worden en er geregeld vanaf

worden gehaald om een en ander na te kijken.
Zowel natuur-, vlinder- als tuinliefhebbers
kunnen er hun voordeel mee doen. De inhoud
compenseert ruimschoots de prijs, die voor een
boek met zoveel informatie en het grote aantal
kleurenfoto's laag te noemen is.

Dick A. Jonkers

Uit de tijdschriften

Natuurbehoud, uitgave van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
mei 1992, jrg. 23, nr. 2

In het Naardermeer, constateert Natuurmonu
menten in het jaarverslag 1991, herstellen de
waterplanten zich goed, dankzij de pogingen van
de Vereniging het fosfaatgehalte van slib en water
te beperken. Toch is baggeren in het Naarder
meer, en ook in bijvoorbeeld de Vechtplassen,
onvermijdelijk.
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25 Jaar vogels in het Gooi en omstreken
door R.A. Kole, D.A. Jonkers, P. Schut,
W. Duurland en R. Willemstein.
Uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstre
ken, nummer78. Hilversum, 1992. ISBN9074511
01 05. Prijs ƒ 10,- (inclusief porto).

Vogels zien en beschermen
door J. Harder (red.).
Uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstre
ken, nummer 79. Hilversum, 1992. Prijs ƒ 5,50
(inclusief porto).

Beide publikaties zijn tegelijkertijd door de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan. Eerstgenoemde uitgave behandelt het
wel en wee van 22 vogelsoorten in de periode na
de verschijning na het boek ’Vogels tussen Vecht
en Eem’ (1987). Vier oude rotten, tevens goede
vogelkenners van de streek, geven hun visie op de
vogelstand in de laatste vijftig jaar. Verder is
onder andere een lijst met alle uitgaven van de
vogelwerkgroep opgenomen.
De tweede publikatie is een praktische gids voor
hulp aan vogels; Kerkuil, Ijsvogels, Zwarte stern,
Steenuil, Oeverzwaluw, Huiszwaluw en Gier
zwaluw krijgen de aandacht. Er is een voorstel
opgenomen voor de plaatsing van vogelobser-
vatiehutten voor het publiek in verschillende
delen van het Gooi, de Vechtstreek en de
Eempolders.
De uitgaven zijn te verkrijgen door storting van de
aangegeven bedragen en onder vermelding van
respectievelijk Jubileumkorhaan of/en Vogels
zien en beschermen op postgiro 2529179 ten name
van VWG het Gooi e.o. te Weesp.

Natuur en Milieu, uitgave van de gelijknamige
stichting in Utrecht; september 1992

Het milieurecht heeft zich snel ontwikkeld tot een
omvangrijk en vaak onoverzichtelijk complex van
wetten en regels. Milieubeschermers in vijf
provincies kunnen nu professionele hulp krijgen
bij juridische kwesties. Bij een aantal Buro’s voor
Rechtshulp zijn gespecialiseerde juristen
aangesteld. Maar nog niet voor de provincie
Noord-Holland, wel voor Groningen, Friesland,
Gelderland, Zuid-Holland en Limburg.
Mr. Wendela D. de Vos schrijft er over, als
milieujuriste bij het Buro voor Rechtshulp
Dordrecht.

Noordhollands landschap. Themanummer
Veenweiden. 1992, jrg. 19, nr. 3
In dit speciale nummer vragen het Zuidhollands
en Noordhollands landschap speciale aandacht
voor het oerhollandse landschap dat door de
veenweiden wordt gevormd.
Lossenummers ƒ 5,- + ƒ2,50porto. Begunstigers
gratis (minimum contributie ƒ 25,- per jaar).
Stichting het Noordhollands Landschap, Postbus
257, 1900 AA Castricum. Postgiro 299215.
Telefoon 02158-59750.

’Groene’ archieven en verzame
lingen in het Streekarchief te Hil
versum

In het Nederlands Archievenblad van maart 1992
(orgaan van de Koninklijke Vereniging van
Archivarissen in Nederland) schrijft E. Pelzers
over archieven van natuur- en milieuorganisaties.
Het blijkt dat er in vakkringen ongerustheid
bestaat over de slechte situatie van de archieven
van ’groene’ organisaties. De auteur heeft tijdens
recente contacten met de institutionele natuurbe
scherming dit beeld bevestigd gevonden.
Veel vooroorlogse archieven zijn verloren
gegaan. Diverse ’groene’ verenigingen zijn door
oorlogsomstandigheden, calamiteiten of andere
oorzaken hun oude administraties kwijt geraakt.
Dit was aanleiding om eens kort uiteen te zetten
hoe de situatie wat dit betreft in het streekarchief
in Hilversum is.
Zoals al blijkt uit het gecombineerd uitgevers-
schap van dit tijdschrift, bijten historie en
natuurbeheer elkaar niet. Ook het archievenover
zicht van het Streekarchief laat zien dat bij de
organisaties die zich in onze streek voor natuurbe
houd en -beheer inzetten ook het historisch
belang van hun archieven wordt erkend.
Hieronder volgt een opsomming en korte
bespreking van de archieven van die organisaties
welke zich in het Streekarchief bevinden.

Vereniging van Vrienden van het Gooi
Dit archief werd eind 1986 door de vereniging in
bewaring gegeven. Het dateert van 1935-1980.
Een goede inventaris met beschrijving laat nog
wat op zich wachten. Wel heeft VVG zelf gezorgd
voor een opsommend overzicht van stukken die
zich in het archief bevinden.
Naast de gebruikelijke stukken als notulen,
financiële administratie en jaarverslagen vindt
men in het archief de neerslag van alle activiteiten

210



van de vereniging in de genoemde periode. De
Gooicongressen van 1959 en 1980. de publikaties,
de bemoeiingen met de Natuurwacht, de
contacten met het GNR, de Zandzee-affaire, de
actie met betrekking tot het Bikbergerbos,
enzovoort.
Het archief is openbaar met uitzondering van de
correspondentie tussen bestuursleden, raadple
ging van laatstgenoemde stukken behoeft de
toestemming van het bestuur.

Vereniging Leefmilieu het Gooi, de Vechtstreek en
omstreken

Dit is een betrekkelijk jong, maar omvangrijk
archief, daterend van 1972-1989. Er is een
uitgebreide inventaris (’index’) vervaardigd door
de vereniging zelf. Naast verenigingszaken
bevinden zich in het archief uitgebreide documen-
taties over algemene milieuzaken, rijks- en
provinciebeleid op het gebied van milieubeheer
en -planologie. De activiteiten van de vereniging
richting gemeenten zijn naar plaats geordend en
daarbinnen naar project. Zo vindt men onder
Hilversum onder andere het Kalkterreintje, het
Laegieskamp, de Zanderij en natuurlijk het
Spanderswoud terug.
Het archief is geheel openbaar.

Vogel werkgroep het Gooi en Omstreken
Het betreft hier een klein correspondentie
archief, daterend van 1967-1981, alfabetisch op
trefwoord geordend. De alfabetische ordening is
niet de meest geschikte vorm, maar door de
geringe omvang van het archief is een goed inzicht
te verkrijgen in de activiteiten van de werkgroep.
Bij de inbewaringgeving werden tevens de
complete jaargangen van De Korhaan overge
dragen met daarin de vogeltellingen. Tevens werd
het boek ’Vogels tussen Vecht en Eem' als
eigendom van werkgroep in de bibliotheek van
het Streekarchief opgenomen.
Het archief is volledig openbaar.

Verzamelingen en overige archieven
Voor onderzoek naar planologie en natuur- en
milieubeheer in het verleden en de hedendaagse
gevolgen daarvan zijn meer archieven aanwezig.
Het streekarchief beheert archieven van acht
(waaronder twee voormalige) gemeenten en van
negen voormalige waterschappen uit de Vecht
streek. Hun belang voor de ’Vrienden’ zal
duidelijk zijn.
De collecties Van der Aa, Perk en Van Boetzelaer
bevatten natuurhistorische aantekeningen, die

ook voor ijveraars voor het behoud van
natuur(schoon) in deze streek interessant kunnen
zijn.

Geïnteresseerden kunnen het archievenoverzicht
aanvragen bij:
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
Oude Enghweg 32 te Hilversum
Tel.nr. 035-292560/292646

C.M. Abrahamse, archivaris

211



Om de toekomst van Gooi en Vechtstreek

1967-1992
Dit was de titel van het derde Gooicongres op
17 november gehouden in ’t Spant in Bussum ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
Gewest Gooi en Vechtstreek en het 60-jarig
bestaan van onze Vereniging. Velen van u hebben
gehoor gegeven aan onze uitnodiging daar
aanwezig te zijn.
In een eerdere uitgave van dit blad (no. 1, maart
1992) hebben we u een verkorte versie gegeven
van het rapport dat wij hebben laten opstellen
door het bureau De Groene Ruimte, een bureau
gespecialiseerd in ecologisch onderzoek en
beheersplanning. Inmiddels is het rapport in
gedrukte versie verschenen, voorafgegaan door
een inleiding geschreven door het bestuur.
Tijdens het congres heeft de voorzitter het
rapport officieel aangeboden aan de voorzitter
van het Gewest Gooi en Vechtstreek, mevrouw
mr drs M.J.M. Vlaanderen en aan de drie
sprekers mevrouw D.IJ.W. de Graaff-Nauta,
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de heer
H. J.L. Vonhoff, voorzitter van de Natuurbescher-
mingsraad, commissaris van de Koningin in de
provincie Groningen en aan drs R.J. de Wit,
voorzitter van de Raad van Advies voor de
Ruimtelijke ordening, oud-commissaris van de
Koningin in Noord-Holland.
Hieronder volgt de complete tekst van de
inleiding; het verslag van het congres wordt
opgenomen in TVE no. 1 van 1993.

De wensen van het eerste Gooi-congres

Op 15 december 1922 schreef burgemeester De
Bordes van Bussum zijn Gooise ambtgenoten een

^  •  brief met de oproep te komen tot de instelling van
een Centrale Schoonheidscommissie voor het
Gooi. Reden was ongerustheid over de teloorgang
van het natuurschoon. De belangstelling voor het
wonen hier was zodanig toegenomen, dat de
aanvankelijk beperkte groei van rond 18.000
woningen in 1870 tot rond 27.000 in 1890, daarna
steeds sneller ging: 59.000 in 1910, 76.500 in 1920
en ongeveer 105.500 in 1930.
Afgezien van de voortgaande verdubbeling van
het aantal woningen per 20 jaar kwamen er andere
bedreigingen van buiten: een plan voor een
nieuwe spoorlijn door een uitloper van het
Naardermeer met een tak door het Spanderswoud
naar Hilversum en een oostelijke tak door het Bos
van Bredius. En inspelend op de belangstelling
maakte De Miranda, wethouder van Amsterdam,
zijn plan bekend voor een tuinstad op de centrale
heide tussen Bussum, Hilversum en Laren.
De Gooise gemeenten besloten een Belangen-
commissie in het leven te roepen, die zich zou
laten adviseren door een Centrale Schoonheids
commissie .Doel was vooral het behartigen van de
(eigen) belangen: het voorkomen dat de kip met
de gouden eieren zou worden geslacht.
Raadsleden waren niet bij de totstandkoming
betrokken, zij lazen ervan in de krant. De
Colleges van B. & W. maakten de dienst uit.
De Centrale Schoonheidscommissie moest zich
vooral richten op zaken van boven-gemeentelijk
belang, maar het takenpakket en de status van de
commissie waren niet nauwkeurig omschreven.
De voor de commissie aangeworven deskundigen
waren lieden met een onafhankelijke geest. En
nadat de commissie zonder vooroverleg aan
Provinciale Waterstaat advies had uitgebracht
over de aanleg van een provinciale weg door het
Gooi, drongen enkele gemeenten aan op
opheffing van de commissie. In 1929 zonden vele
gemeenten hun uitbreidingsplannen al niet meer
ter informatie aan de commissie toe en Hilversum
besloot in 1933 geen krediet meer te verstrekken.

Het 'Rapport van de Centrale Schoonheids
commissie inzake het behoud van het natuur
schoon' van oktober 1925 was wel een van de
eerste voorbeelden van boven-lokale ruimtelijke
planning. De gemeenten kregen het verzoek bij
hun plannen de beginselen uit het rapport tot
richtsnoer te nemen. Kern was het Natuurbehoud.
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Richtlijnen waren:
1. beperking van de bebouwing tot de engen,

waaruit volgt geen bebouwing van heide en
bossen.

2. vaststelling van uitbreidingsplannen alleen
voor de sub. 1 bedoelde gedeelten.

3. bevorderen van een zeer ’open’ bebouwing
langs de hoofdwegen in het uitbreidingsplan,
tegengaan van bebouwing langs verbindings
wegen tussen de bevolkingscentra.

4. beplanting liefst groepsgewijze langs de open
verbindingswegen en wel zo, dat geen
uitzichten worden weggenomen.

Er was ook een lijst van gebieden, die beslist
behouden dienden te blijven, die mochten geen
andere bestemming krijgen.
De opsteller van het rapport, Dudok, stadsarchi
tect van Hilversum, ging uit van het concentreren
van bebouwing en het tegengaan van lintbebou
wing waarmee hij een totaalbeeld van het Gooi
construeerde.

Het rapport bond de gemeenten juridisch niet,
maar uiteindelijk hechtten alle gemeentebesturen
hun goedkeuring aan het rapport. Tegenover de
lange termijn-visie van het rapport had het in de
praktijk gehanteerde korte termijn-beleid van de
gemeenten op den duur desastreuze gevolgen.
Wel kocht de Stichting Goois Natuurreservaat in
januari 1933 1526 hectare bos en heide van de
vereniging Stad en Lande van Gooiland, maar
door particuliere belangen, in het bijzonder die
van grondeigenaren, werd niet overal strikt de
hand gehouden aan het principe van het concen
treren der bebouwing. Bovendien werd aanleg
van nieuwe wegen onvermijdelijk en dat bood
weer extra mogelijkheden voor woningbouw.
Daarnaast gaf het geen pas om de aandrang voor
de bouw van arbeiders- en middenstandswonin-
gen te weerstaan. Om financiële redenen kregen
die complexen een meer besloten en daardoor
stedelijk karakter. De wegaanleg leidde tot
versnippering van natuurgebieden. En dat tastte
de minimale omvang van het leefgebied van nog
in het wild levende dieren aan: het werd het
korhoen te veel, zijn leefgebied werd te klein.
Ondanks de band met onze Vereniging door ons
logo, koos hij het hazepad en verdween uit het
Gooi. Na verloop van tijd verbleekte ook de
beschermende invloed van het rapport van de
Centrale Schoonheidscommissie. Bestuurders
meenden dat daaraan na de stichting van het
Gooireservaat minder behoefte was. En na het
stopzetten van de subsidie - om redenen van
bezuiniging - door Hilversum, was zijn rol vrijwel
uitgespeeld.

Was de bevolking aanvankelijk sterk toegenomen
door vestiging van forenzen, later werd het Gooi
in toenemende mate naast woongebied ook
werkgebied. Hilversum was omroepstad gewor
den, nieuw gevestigde bedrijven trokken andere
bedrijven en daarmee personeel aan. De
stagnering van de woningbouw tussen 1940 en
1950 had in de periode daarna een bouwexplosie
als gevolg.
Nam tussen 1930 en 1945 het aantal woningen met
bijna 10.000 toe en het aantal bewoners met ruim
42.500, in de volgende 15 jaar tussen 1945 en 1960
groeide het aantal woningen met 15.700 bij een
toeneming van het inwonertal met 45.800.
Het was dan ook niet verwonderlijk, dat mr Van
Erk, de voorzitter van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi, in 1958 de noodklok voor
Gooiland luidde, een poging om het gevaar te
keren van het geleidelijk aan verdwijnende
natuurschoon.
Toen burgemeester De Bordes in 1922 zijn brief
schreef uit ongerustheid over de teloorgang van
het natuurschoon was het aantal woningen nog
geen 20.000, bij het luiden van de noodklok door
Van Erk naderde dit aantal de 50.000!

In samenwerking met de Contact-commissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming, de Vereni
ging tot Behoud van Natuurmonumenten en de
A.N.W.B. organiseerde de Vereniging op
7 november 1959 een congres ’Om de toekomst
van het Gooi’. De aankondiging vond weerklank:
onder de 450 bezoekers waren vele vooraan
staande vertegenwoordigers van alle bestuurs
lagen. Prominente persoonlijkheden van
landelijk niveau hielden inleidingen en namen aan
de discussie deel.
In zijn visie op de toekomst verwees professor
De Vries Reilingh naar de raming van een
minimale bevolkingstoeneming van rond 190.000
in 1959 naar 320.000 in 1980. Daarmee zou een
relatieve statusdaling van de aanwas gepaard
gaan. De grotere woningvraag van minder
draagkrachtigen zou gericht worden op vooral
eenvoudige huurwoningen, met als gevolg, dat de
karakteristieke landelijke bouwwijze verder zou
worden aangetast. Mr Gorter, directeur van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten,
wees erop, dat binnen enkele jaren alle terreinen,
die de Centrale Schoonheidscommissie in 1925
voor bebouwing aangaf, vol zouden zijn. Hij
stelde daarom de wezenlijke vraag: willen wij aan
de richtlijnen van 1925 vasthouden of niet?
Volgens hem was de in 1959 aanwezige natuur-
ruimte het minimum, het was voor het Gooi een
kwestie van zijn of niet zijn om die open ruimte te
bewaren, de kommen waren elkaar al te dicht
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genaderd, daar zouden geen kleine stukjes meer
van afgeknabbeld mogen worden.

Iedere Gooier had in 1950 nog maar 300 m2
natuurruimte tot zijn beschikking, het gemiddelde
voor Nederland was 450 m2 en dat, terwijl het
Gooi ook recreatiegebied was voor de Amster
damse agglomeratie.
Ook Dudok wees erop, dat er gevallen zijn,
waarin het omringende natuurgebied van zo grote
waarde voor de streek en voor het gehele land is,
dat het behouden moet blijven. En in het Gooi is
dat zo! Hij wees erop, dat we een calamiteit
beleven, minder dramatisch, maar in wezen
gevaarlijker dan de watersnood in 1953, omdat zij
niet spontaan, maar heimelijk optreedt. Daarom:
aan de gemeentelijke, gewestelijke en rijks
bestuurders de taak daartoe de nodige regeer
kracht op te brengen. Het zou een moeilijke taak
zijn, die vooral bij gemeentebesturen en bij het
rijk een totaal andere mentaliteit zou vorderen.
In haar inleiding gaf de provinciale stedebouw-
kundige, mevrouw ir Van den Ban, het resultaat
van een inventarisatie van nog resterende
bouwcapaciteit: er zouden nog 20.000 woningen
gebouwd kunnen worden. Daardoor zou er
ruimte ontstaan voor in totaal 210 a 250.000
inwoners, belangrijk minder dan de door
De Vries Reilingh vermelde minimum bevolkings
prognose. Ook Van den Ban stelde, dat de
behoefte weliswaar groter zou zijn, maar in
randgebieden van het Gooi (Eemnes, Kortenhoef
en Maartensdijk) zou woonruimte voor nog 22 a
28.000 inwoners gevonden kunnen worden.
Ook de jonge secretaris van de Contact Commis
sie voor Natuur-en Landschapsbescherming, drs
R.J. de Wit, keek naar de toekomst. Met een
vooruitziende blik wees hij op de wenselijkheid
van een gemeenschappelijk vestigingsbeleid.
Voor een voldoende constructie zou niet alleen
van bestaande wettelijke mogelijkheden gebruik
moeten worden gemaakt, maar zouden er ook
nieuwe nodig zijn. Gelet op de zijns inziens
legislatieve armoede bij Binnenlandse Zaken was
hij daar niet erg optimistisch over. Wel zouden de
gemeenten door gezamenlijke toepassing van de
Woonruimtewet 1947 de vestiging kunnen
regelen.
Daarnaast zou een bindende regeling op grond
van de Wet Gemeenschappelijk Regelingen in
aanmerking komen, onder voorwaarde dat de
gemeentebesturen inderdaad wilden meewerken.
Verder zouden de bebouwingsmogelijkheden in
het Gooi in de overgangssituatie - tot Zuid-Flevo-
land ruimte zou bieden -gecoördineerd moeten
worden. De Wit stelde daarom de provincie
Noord-Holland in gebreke ten aanzien van het

tijdig vaststellen van een streekplan.

De provincie zou ook beter op grond van de
wettelijke bevoegdheden de verantwoordelijk
heid van de gemeentebesturen kunnen over
nemen.
Naar aanleiding van de gehouden inleidingen en
de gevoerde discussie kwam prof.ir Jac. P.
Thijsse, conrector van het Instituut voor Sociale
Studie, als resultaat van het congres tot de
volgende conclusies:
- om de periode tussen het bordje 'vol’ in het

Gooi en de bordjes 'te huur' in Zuidelijk
Flevoland zoveel mogelijk te bekorten of
eventueel te elimineren, zal men de groei van
het Gooi door wettelijke maatregelen moeten
beperken tot wat werkelijk essentieel is.

- invoering van beperkende bepalingen voor
vestigingsvergunningen voor industrie,
kantoren en personen is hiervoor noodzakelijk.

- daar de belangen van de toekomstige ontwikke
ling van het Gooi bovengemeentelijk zijn en
twee provincies en het Zuiderzee-poldergebied
daarbij betrokken zijn, is het instellen van een
overkoepelend orgaan met verstrekkende
bevoegdheden op een beperkt terrein een
noodzaak. Dit orgaan zou onder andere de
plannen moeten maken voor de uitbreidingen
die na het bouwen van de bestaande gemeente
lijke plannen nodig zijn, voordat nadere
ontwikkeling in de polder Zuidelijk Flevoland
mogelijk zal zijn.

Rekening houdend met de door inleiders bepleite
gemeentelijke samenwerking en de aanbeveling
van het instellen van een overkoepelend orgaan
met eigen bevoegdheden verzocht de Vereniging
aan prof.dr D. Simons, buitengewoon hoogleraar
Staats-en Administratief Recht aan de Neder
landse Economische Hogeschool, een preadvies
uit te brengen.
Bijna twee jaar na het congres verscheen dat
onder de titel ’De bestuurlijke aspecten van het
Gooiprobleem'.
In zijn rapport sprak Simons twijfel uit over de
bereidheid der Gooise gemeenten tot het brengen
van offers ten koste van de eigen zelfstandigheid.
Hij refereerde daarmee aan hetgeen burgemees
ter Boot van Hilversum tijdens het congres
namens de gemeentebesturen had gesteld: de
gemeenten zouden voorlopig met de problemen
blijven zitten, de ’pushing-kracht’ van 200.000
zielen zou niet met een congres zijn tegen te gaan.
Heel realistisch stelde Simons: ’’Eigenlijk gaat het
tegen de natuur van het gemeentelijk beleid zich
een rem op te leggen in die behartiging, eigen
activiteiten, uitbreiding en groei in te perken
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terwille van een groter geheel”.
Hij veronderstelde bij gemeentebesturen ook
’’beduchtheid, dat een ander gemeentebestuur
minder scrupuleus zou zijn en dat daarom een
mogelijk offer voor de streek tevergeefs zou
worden gebracht”.

Volgens Simons kwamen voor de bestuurlijke
organisatie vier oplossingen in aanmerking:
1. samenwerking tussen de gemeentebesturen in

vrij overleg;
2. samenwerking op basis van de Wet Gemeen

schappelijke Regelingen of in privaatrechte
lijke vorm;

3. vorming van een district of ander bovenge
meentelijk lichaam en

4. samenvoeging van de zes gemeenten tot een
gemeente.

Deze volgorde was er een naar de mate waarin
zou worden ingegrepen in de zelfstandigheid der
gemeentebesturen.
Simons verwachtte dat de ingrijpende maatregel
van samenvoeging tot een gemeente zo veel
tegenstand zou ontmoeten, dat verwezenlijking
uitgesloten leek. Niettemin "zou die maatregel
moeten worden overwogen, indien deze de enige
mogelijkheid zou bieden voor een oplossing van
het door alle gemeenten als ernstig erkende
Gooiprobleem”.
Hij adviseerde tot een bovengemeentelijk
bestuursorgaan met eigen bevoegdheden te
komen en als dat niet op korte termijn zou lukken
samenwerking op basis van de Wet Gemeenschap
pelijke Regelingen. Deze laatste weg is inderdaad
gekozen, echter zonder de door Simons in het
bijzonder voor de ruimtelijke ordening wenselijk
geachte verordenende bevoegdheden.
Dat samenwerking niet vanzelfsprekend was,
blijkt alleen al uit het feit, dat er een periode van
september 1961 tot juni 1967 voor nodig was om
het Gewest Gooiland tot stand te doen komen.

Ontwikkelingen in de afgelopen 30 jaar
De stelling: 'het Gooi is vol’, die indertijd zo
terecht opklonk, heeft inderdaad de stoot
gegeven tot een ruimtelijk beleid waarbij de groei
het aantal inwoners van het Gooi beperkt bleef.
Dat werd bereikt door planologische maatrege
len, door een vestigingsbeleid en ten gevolge van
het feit dat er mogelijkheden kwamen om in de
nieuwe polders te gaan wonen. Thans de balans
opmakende ziet men dat het aantal inwoners, dat
in de eerste helft van deze eeuw zo sterk toenam
(tabel) en dat in 1960 tot 193.850 gegroeid was, in
1990 tot 196.320 was opgelopen. De groei van de

bevolking is dus niet alleen in relatieve zin ten
opzichte van die in het gehele land beperkt
gebleven, zelfs in absolute zin is dat het geval.

Tabel
Inwonertal en woningvoorraad van de Gooise
gemeenten (Blaricum, Bussum, Hilversum,
Laren, Naarden en Huizen)

Jaar Inwoners Woningen

1900 39.280 8.570
1930 105.420 25.370
1960 193.850 50.740
1970 199.950 59.680
1980 198.200 69.940
1990 196.320 80.400

Andere ontwikkelingen echter deden het Gooi
toch voller en voller worden. Veranderingen in de
gezinssamenstelling en in de sociale patronen
waren aanleiding om het aantal woningen in zeer
belangrijke mate te doen toenemen, ondanks de
zeer beperkt gebleven stijging van het aantal
inwoners. Het woningtal groeide van 50.740 in
1960 tot 80.400 in 1990. Een grote uitbreiding van
het bebouwde oppervlak heeft het Gooi een
ander aanzien gegeven; het ruimtebeslag van deze
bebouwing kon niet anders dan ten koste van de
Gooise agrarische bedrijvigheid en het natuur
landschap gaan.
Ook de aard van de bedrijvigheid is in deze jaren
sterk gewijzigd. Kantoren en televisie vroegen
hun ruimte, niet alleen direct, maar ook omdat zij
intensivering van de infrastructurele voor
zieningen noodzakelijk maakten. Ook dat kon
niet anders dan alweer ten koste van dat karak
teristieke landschap gaan.
In de afgelopen 30 jaar zijn daarnaast - uit vele
worden hier slechts enkele facetten genoemd - tal
van andere zaken ingrijpend veranderd in de
samenleving, waardoor ook de druk op de Gooise
natuur zwaarder geworden is. Bij alle positieve
kanten, die een aantal van deze veranderingen
zeker hebben, mag dat niet vergeten worden. De
’grenzen van de groei' zijn in het Gooi thans
merendeels overschreden als het gaat om datgene
wat het Gooi zo’n karakteristiek gebied maakt.
In hoge mate veranderd is bijvoorbeeld het
verplaatsingspatroon: het verkeer en vooral het
individueel verkeer per auto is explosief toege
nomen. Met als gevolg de aanleg van nieuwe
wegen, veel grotere drukte op de al bestaande
wegen en toegenomen penetratie van dit verkeer
in het landschap. Geen specifiek Goois verschijn
sel, maar wel een vergroting van de druk op de
schaarser geworden Gooise natuur.
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Het dagelijks leefpatroon heeft grote veranderin
gen ondergaan, een enorme toename in vrij te
besteden tijd heeft zich voorgedaan. De waarde
ring voor het buiten zijn, voor het wandelen en
vertoeven in bos, landschap en natuur, is
gegroeid. Al deze factoren hebben er extra toe bij
gedragen, dat bij een slechts weinig toegenomen
aantal mensen toch het gebruik maken van het in
omvang afgenomen Gooise buitengebied ver
groot is, een vergroting die soms een zware last
legt op het draagvermogen van dit buitengebied.
Het huishoudelijk verbruik van (drink)water is
toegenomen. De winning van grondwater, samen
met peilverlagingen in de omgeving heeft de
grondwaterstand sterk doen dalen en kwelstro-
men beperkt of veranderd. Ook dat legt een last
op de kwaliteit van de Gooise natuur.
Het resultaat van alle veranderingen is dat de
druk op wat nog rest aan natuur en landschap in
het Gooi geweldig is toegenomen. Zodanig dat
ondanks het min of meer gelijk blijven van het
inwonertal, (’het Gooi is vol’), toch de karakteris
tiek van ons gebied verloren dreigt te gaan. Deze
is immers altijd geweest: de aanwezigheid van
heide, bos en akkers, met een eigen accent
doordat deze op bonte wijze dooreen voorkomen
Het karakter blijft dan ook alleen aanwezig als
deze vormen van natuur en landschap in vol
doende omvang en kwaliteit blijven voortbestaan.
En dat is het toch wat het Gooi zo’n bijzonder
woon-, werk- en leefmilieu doet zijn.
Hoewel er veel veranderd is, is die karakteristiek
thans nog wel te herkennen. Maar er zijn gaten
gevallen, de verbindingen tussen de natuur
gebieden zijn erg smal geworden. Er is niet veel
meer nodig om de samenhang verder te verbreken
en de karakteristiek van het Gooi geheel te
ondergraven.
In het rapport ’Natuur- en Landschapsvisie’ is
daarom getracht deze karakteristiek nader te
analyseren. En vooral ook om aan te geven waar
de meest ernstige knelpunten liggen als het gaat
om de handhaving ervan ten opzichte van basis
natuurwaarden. Daardoor wordt duidelijk dat
niet alleen een goed beheer van de nog aanwezige
waarden nodig is. Ook het in bestuurlijke zin
handhaven van de karakteristiek is nodig: ’de
grenzen van de groei’ mogen niet verder over
schreden worden, maar ook moet aantasting van
de landschaps- en natuurwaarden terug gedron
gen worden, wil er in 2020 nog van een karakteris
tiek Goois gebied sprake zijn. Natuurlijk het Gooi
zal er dan nog wel zijn; maar het gaat om een
karakteristiek Gooi.

Het Gooi nog te redden?
Wij brengen enkele stellingen naar voren:
1. Verder afnemen van het buitengebied in

omvang betekent aantasting van de karakteris
tiek van het Gooi. Een verdere verstedelijking
blijft daarom te verwerpen.

2. Voorzieningen die gepaard gaan met ruimte
beslag buiten de bestaande bebouwde
kommen gaan gepaard met afbraak van deze
karakteristiek. Zij zijn dan ook niet toelaat
baar.

3. Verder afnemen van het buitengebied in
kwaliteit tast evenzeer de karakteristiek aan.
Er moet gezorgd worden dat de open (niet
bebouwde) gebiedsdelen en de natuurgebie
den met elkaar in verbinding blijven en dat
doorsnijdingen met wegen en dergelijke niet
meer plaatsvinden. Versnippering houdt
wezenlijke aantasting van de karakteristiek
van het Gooi in.

4. De nog bestaande verbanden tussen de
afzonderlijke gebieden dienen behouden te
blijven c.q. verbeterd en in kwaliteit hersteld
te worden. Niet alleen ten behoeve van hun
eigen natuurwaarde, maar vooral ook om
ervoor te zorgen dat het geheel van het Gooi
meer blijft dan de som van de delen.

5. Het blijft van grote betekenis de resterende
natuurgebieden zo goed mogelijk te beheren.
Maar daarmee kan niet volstaan worden.

Aangenomen moet worden dat de maatschappe
lijke ontwikkelingen, die in het voorgaande
werden aangeduid, ook in het komende decen
nium en daarna voortgang zullen vinden. De
veranderingen in het samenlevingspatroon (bij
hetzelfde aantal mensen meer huizen), in het
vervoerspatroon (meer dagelijkse bewegingen,
meer auto’s), in het recreatiepatroon (meer
recreatief gebruik van het buitengebied in allerlei
vormen) en in tal van andere aspecten gaan voort.
Hoewel er landelijk en provinciaal tal van
initiatieven worden ontwikkeld om tot bijsturing
te geraken moet er toch rekening mee worden
gehouden dat er voortdurend en toenemend druk
op natuur en landschap van het Gooi zal blijven
bestaan. Tegen deze realiteit willen wij de
bovenstaande stellingen onverkort handhaven.
Wij hebben ervaren dat deze stellingen bestuurlijk
in grote lijnen wel gedragen worden. Maar ook
ervaren wij dat de handhaving ervan voortdurend
onder druk staat en dat men - soms met nobele
bedoelingen - geneigd is te komen tot compro
missen. Het resultaat daarvan is dat men komt tot
incidentele ad hoe oplossingen, die steeds
betekenen dat er geknaagd wordt aan kwaliteit en
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eenheid van het landschap in het buitengebied. Of
het nu gaat om de vestiging van kantoren, de
aanleg van een weg tussen separaat gelegen
wijken, het projecteren van grootstedelijke
voorzieningen in de kernen enzovoort, al deze
zaken houden in: toeneming van verkeer,
ruimtebeslag, versnippering. Daarmee zijn het
ook wezenlijke aantastingen van de karakteristiek
van het Gooi.
Gezien tegen de realiteit van de maatschappelijke
ontwikkelingen die tot deze aantastingen leiden,
is het onontkoombaar te constateren dat het Gooi
niet alleen vol, maar ook overvol is. Als een
gelijkblijvend aantal inwoners toch steeds meer
ruimte vereist, dient het beleid erop gericht te
worden, dat dit verschijnsel tegengegaan wordt of
dat het aantal inwoners afneemt. Het verder
aantasten van ruimte hetzij in omvang, hetzij in
kwaliteit is een heilloze weg. Wij zijn van mening
dat deze benadering in discussie moet komen.
Hoeveel problemen dat ook oproept, het Gooi
staat op het spel.
Wij ervaren ook dat de gemeentebesturen, vaak
geconfronteerd met ernstige volheidsproblemen,
op ruimtelijk en ander bestuurlijk gebied
oplossingen nastreven binnen hun gemeente
grenzen. Zij kunnen ook niet anders in de huidige
constellatie. Het is echter w^l in strijd met de
noodzaak van het behoud van het karakter van
het buitengebied als raamwerk voor het Gooi.
Hoezeer sommige gemeenten zich ook moeite
getroosten om het behoud van het buitengebied in
om vang en kwaliteit te waarborgen, het gaat
noodzakelijkerwijs steeds over delen van het
geheel. Een integraal beleid met betrekking tot
het geheel van het buitengebied van het Gooi - en
niet te vergeten de doorwerking daarvan in de
kernen - komt zo niet tot stand. Het Gewest werd
in het leven geroepen juist om zo'n integratie te
bereiken.
Inderdaad bestaat hier thans een belangrijk forum
voor overleg over de intergemeentelijke zaken in
en om het Gooi. Of dat ook een integratie
betekent - en daar gaat het toch om bij het
bewaren van de karakteristiek van het gebied -
betwijfelen wij echter. Te vaak zien wij dat een
eigen plaatselijke visie afwijkt van hetgeen vanuit
de gezamenlijkheid gewenst zou zijn. Wij zijn van
mening dat het meer dan ooit onontkoombaar is
dat zaken van ruimtelijke ordening op gewestelijk
niveau benaderd en besloten worden. Als daartoe
een wil zou bestaan moet dat mogelijk zijn.
De verwevenheid in het Gooi is groot.
De karakteristiek van het Gooi bestaat alleen
doordat het geheel meer is dan de som van de
delen. Daarom is er ook alle reden om te
bevorderen dat zaken van ruimtelijke ordening,

zeker die van het buiten de kernen gelegen
gebied, op gewestelijke niveau besloten worden.
Een toetsen ten aanzien van de al of niet
toelaatbaarheid van specifieke plannen is ons
inziens niet voldoende. Een gezamenlijk en
geïntegreerd omgaan met de ruimtelijke
problemen is noodzakelijk.

Wij brengen daarom nog enkele stellingen naar
voren:

6. Een discussie over de realiseerbaarheid van
beëindiging van de groei van het ruimtegebruik
door de inwoners van het Gooi moet opgevat
worden. Wordt een terugdringing niet bereikt
dan zal de aantasting van het karakter van het
Gooi min of meer sluipend verder gaan,
hoezeer men ook anders zou wensen.

Bij deze discussie zou ook aan de orde kunnen
komen, dat een vermindering van het
inwonertal van het Gooi door vestiging elders
of door andere oorzaken, niet als een nadeel
moet worden gezien, waartegen men zich te
weer moet stellen door verdere uitbreiding van
het aantal woningen!

7. De ruimtelijke ordening binnen het Gooi, in
het bijzonder als het gaat om het gebied buiten
de kernen, dient voor het gehele Gooi
geïntegreerd bezien te worden. Daarbij kan
niet volstaan worden met het op elkaar
afstemmen, het gaat om meer. Bewuste
planvorming en -bewaking en uitvoering voor
het gehele buitengebied als totaliteit is vereist.
Alleen dan kunnen voldoende waarborgen
bestaan voor een duurzaam behoud van het
karakter van het Gooi. Het gaat immers over
een geheel, niet over een verzameling van
delen.

Aanbeveling

Met deze notitie en de Natuur-en Landschapsvisie
streven wij ernaar dat de visie: het Gooi als geheel
is meer dan de som van de delen, opnieuw
onderstreept wordt. Wij poneerden daartoe eerst
enkele grondstellingen, ervan uitgaande dat deze
nog steeds en opnieuw breed gedragen worden in
het Gooi. Bestuurlijke uitspraken daarover zijn
overigens ook nu zeer nuttig.
Vervolgens gaven wij nog twee stellingen. Onze
opvatting daarover zal duidelijk zijn; wij vinden
echter dat zij ten minste in discussie moeten
komen om de toekomst van een karakteristiek
Gooi veilig te stellen.
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Activiteiten van de Stichting
Tussen Vecht en Eem

Bij een afscheid
Na het verschijnen van deze aflevering zullen Mr
M.W. Jolles en mevrouw E.A.M. Scheltema-
Vriesendorp aftreden als voorzitter respectieve
lijk als secretaris van de redactie. Na het tijdperk
De Vrankrijker wordt dan ook de periode Jolles
afgesloten.
De uitgevers, de Vereniging en de Stichting, zijn
aan beiden veel dank verschuldigd. Zijn zij in
zekere zin te beschouwen als de motoren, waar
alles om draait, het moge duidelijk zijn dat de
kwaliteit van ons blad is te danken aan het
enthousiaste en toegewijde redactieteam in zijn
geheel, waaraan zij leiding hebben gegeven.
Bij het vertrek van de huidige voorzitter en de
sinds 1982 optredende secretaris is het daarom
gepast ook te denken aan vroegere redacteuren,
die toch ook het beste dat zij in zich droegen aan
het blad hebben meegegeven, maar niet altijd
apart zijn gememoreerd.
De heer Jolles schreef ook zelf, vooral over zijn
geliefde Hilversum, en hij zal dit naar wij hopen
ook blijven doen.
Dat het blad ook onder nieuwe leiding moge
bloeien!

Mr F. Le Coultre Ir J.W.G. Pfeiffer
voorzitter T.V.E. voorzitter V.V.G.

Open Dag 1993
De Open Dag van T.V.E. zal het volgend jaar
worden gehouden in Nederhorst den Berg en wel
op zaterdag 15 mei.

Vergadering algemeen bestuur
Op 16 september hield het algemeen bestuur van
TVE zijn najaarsvergadering in het Goois
Museum te Hilversum. Daarbij waren ook
aanwezig mevrouw drs K.W.J.M. Bossaers,
provinciaal consulente van de Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland en de heer
F. Vogelzang, provinciaal consulent van de
Stichting Stichtse Geschiedenis. Zij konden zo
kennis nemen van de informele wijze, waarop in
het kader van de overkoepelende stichting TVE
ervaringen, plannen en ideeën worden uitgewis

seld tussen de bij TVE aangesloten historische
kringen en andere organisaties. Waarmee een
ieder dan weer zijn voordeel doet in de eigen
gemeente of kring.
Anderzijds ontstaat door deze contacten de
mogelijkheid beide consulenten te raadplegen en
in een overgangsgebied als het Gooi gebruik te
maken van informatie en activiteiten van beide
provinciale stichtingen.
Het aantal geïnteresseerden blijft toenemen (dit
is een landelijk verschijnsel), maar het ontbreekt
sommigen helaas nog aan de voor TVE zo
broodnodige helicopterkwaliteit, dat wil zeggen
het vermogen om ook belangstelling te hebben
voor hetgeen buiten de eigen gemeente op
historisch terrein te beleven valt.
Op voorstel van mevrouw Boersen zullen twee of
drie maal per jaar thematische bijeenkomsten
worden belegd (geen cursussen) over een
onderwerp, waar feitelijk alle historische kringen
bij betrokken zijn, zoals automatisering en
documentatie.
Het idee van TVE’s penningmeester om van alle
historische kringen jaarlijks een kwartje per lid te
vragen als financiële ondersteuning van ons blad
vond weerklank in Blaricum en Huizen. Albertus
Perk zegde toe dit punt in de begroting voor 1993
te zullen meenemen. Het zou mooi zijn als alle
andere historische kringen deze voorbeelden
zouden willen volgen.

Clubnieuws TVE

Op 17 februari 1993 om 20.00 uur houdt dr.
P. Leupen in het Vitusgebouw in Blaricum
(Kerklaan 10) een lezing als inleiding op de reis
van 5 juni 1993 naar Thorn en Zoutleeuw
(België). Na afloop van de lezing bestaat er
gelegenheid zich op te geven voor deze reis.
Diegenen die niet bij de lezing aanwezig kunnen
zijn, kunnen zich opgeven bij mevrouw Kruymer-
Vos, Botterstraat 7 te Huizen, tel. 02152-51713.
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Actualiteiten

Entente Floriade, ereprijs voor
Naarden

Mei dit jaar werd de gemeente Naarden benaderd
door het Produktschap voor Siergewassen met het
verzoek deel te willen nemen aan de internatio
nale wedstrijd op het gebied van groenvoorzienin
gen.
Naast het dorp Thorn in Limburg zou de stad
Naarden Nederland vertegenwoordigen.
Naarden was gekozen omdat het naast goed
bewaard gebleven cultuur-historische elementen
(Vestingwerken) ook landschap en natuur een
belangrijke plaats innemen.
Aan deze internationale wedstrijd, die zeventien
jaar geleden werd gestart, namen acht landen
deel, namelijk België, Frankrijk. Groot-Brittan-
nië, Ierland, Oostenrijk, Hongarije, Nederland
en Canada (Quebec).
Voor het bezoek van de internationale jury waren
in overleg met het Nederlandse jurylid twee
routes gekozen. Een door de Vestingstad en een
door andere wijken. Een van de voorwaarden was
dat er geen route door pas aangelegde nieuw-
bouwlokaties mocht lopen.
Op 25 augustus reed de jury per bus van de
Vesting via de Amersfoortsestraatweg door de
woongebieden Oranje Nassau-, Rembrandt- en
Beethovenpark; ook werd het Bos van Bredius en
het Valkeveense gebied bezocht. Daar werd
uitgestapt voor een korte bezichtiging van de
gemeentelijke begraafplaats Nieuw Valkeveen,
een ontwerp van de bekende Naardense tuinarchi
tect J. Tersteeg.
Na de lunch op het historisch landgoed Oud
Bussem werd de Vesting bezocht. Te voet werden
de Grote Kerk, het Vestingmuseum op bastion
Turfpoort, de kruidentuin van het Burgerwees
huis en de Wevershof aangedaan.
De criteria bij de beoordeling welke de jury
hanteerde, waren de volgende:
- toetsing op inrichting en beheer van het

openbare groen (gebruiks-, recreatief en
aankledingsgroen), aanwezigheid van planten
bakken;

- toetsing op inrichting en beheer van particulier
groen, zoals voortuinen, boederijtuinen,
balkonbakken en gevelbeplanting.

Er werd ook vanuit toeristisch oogpunt gekeken:
zijn bijvoorbeeld de straten en de gevels schoon?
Is het huis- en zwerfvuil tijdig verwijderd? Om
bovengenoemde redenen had het gemeentebe
stuur een persoonlijk schrijven gericht aan de
bewoners langs de routes om daar vooral
aandacht aan te willen schenken. Bovendien was
de gewestelijke afvalstoffendienst gevraagd de
huisvuilcontainers langs de routes zo vroeg
mogelijk te ledigen. Het beeld langs de route,
zowel gemeentelijk als particulier gebied, zag er
daardoor goed verzorgd uit.
Gedurende de keuring zijn mij een aantal
opmerkingen bijgebleven: ’Veel bloemen in de
bermen! Mooie straten en lanen! Weinig
bebloeming in de particuliere tuinen! Een
geïntegreerd beeld van particulier en gemeente
lijk groen samen! Meer functie openbaar groen
richting landschap en natuur (milieu) spreekt mij
aan! Fraaie gevelversiering heeft deze straat!
Mooi woongebied! Toeristisch veel te bieden!!!'
Op zaterdag 12 september was er eerst een
diapresentatie van de deelnemende steden en
dorpen. Daarbij werd de presentatie van de
gemeente Naarden door sommigen als een
verademing ervaren, omdat het accent niet lag op
kleur als mooi. maar door 'natuur is mooi’ te
benadrukken. Daarna werden de prijzen bekend
gemaakt.
De eerste prijs voor steden ging naar Aix-les-
Bains in Frankrijk en voor dorpen naar St. Jacob
im Wald in Oostenrijk.
Naarden kreeg een ereprijs: een plaquette en een
oorkonde met de volgende tekst: 'In Naarden
wordt de structuur van landschap en cultuur,
naast een efficiënt onderhoud, ondersteund door
de natuur.’
Hiermede heeft Naarden voor een doorbraak
gezorgd, want de voorzitter van de jury, de heer
Willy de Puysseleyr, deelde mee, dat in tegenstel
ling tot op heden het bovenstaand criterium
volgend jaar aan de bestaande toegevoegd wordt
en even zwaar zal gaan wegen.

Pieter M. Veenstra, hoofd afdeling groenvoor
zieningen, gemeente Naarden.
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Stad en Lande Stichting

E.J. Boeters

Actualiteiten rond de Erfgooiersroute

De lezer zal zich herinneren, dat ik in de 9e jrg.
nr. 3 uitvoerig ben ingegaan op het ontstaan van
de Erfgooiersroute. Gelet op het aantal speciaal
uitgegeven boekjes met routebeschrijving, dat
inmiddels is verkocht, blijkt er in ruime mate
belangstelling voor deze route te bestaan. Zoals in
eerdere artikelen ook al is vermeld, zijn er vorig
jaar twee informatiepanelen onthuld en wel in de
gemeenten Huizen en Blaricum. Dit jaar waren
Hilversum en Laren aan de beurt. Daarmede
deed de ANWB haar belofte gestand om
gedurende een periode van driejaren steeds twee
panelen aan de Stad en Lande Stichting ter
beschikking te stellen. Op zaterdag 12 september
was het zo ver. In Hilversum was daartoe een
aantal genodigden bijeen gekomen in het
bezoekerscentrum van het Corversbos, waar de
officiële overdracht aan de gemeente Hilversum
plaats had. De heer Trapman, directeur van de
ANWB, schetste in het kort de betekenis van deze
panelen, die - zoals hij zei - zijn bestemd voor
cultuurhistorische objecten, die voor recreatie en
toerisme van belang zijn. Overigens zij vermeld,
dat op diezelfde dag elders in het land meer dan
200 informatiepanelen door de ANWB werden
aangeboden. De burgemeester van Hilversum,
mevrouw Kraaijeveld-Wouters, die namens de
gemeente het paneel in ontvangst nam, bleek zeer
verheugd over deze op initiatief van de Stad en
Lande Stichting tot stand gekomen geste en sprak
de hoop uit, dat nog vele liefhebbers van de route
gebruik zouden maken. Vervolgens toog het
gezelschap naar de Brink in Laren, waar in
aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de
ANWB, enkele raadsleden en overige belang
stellenden, de loco-burgemeester, de heer
Dingjan, namens de gemeente het informatie
paneel in ontvangst nam. Na afloop van de
plechtigheid wees hij er nog eens op hoe belangrijk
het is mensen van informatie te voorzien. Ook hij
hoopte, dat velen - zowel ingezetenen van Laren
als bezoekers - van de route gebruik zullen
maken, want: ”in het Gooi ligt de schoonheid
voor het grijpen als je het maar weet te vinden”.
Al met al heeft de Stad en Lande Stichting zich
opnieuw met de onthulling van deze twee panelen
overeenkomstig haar doelstelling gemanifesteerd.

Daarmede wordt niet alleen de rijke historie van
Stad en Lande en vooral die van de Erfgooiers
levendig gehouden, maar ook menigeen al
fietsend de gelegenheid geboden de historische
waarden van het Gooi te ervaren en ... te genieten
van het in vele opzichten zo rijke Gooise
landschap en natuurschoon.
Tijdens de officiële overdracht had de heer
Trapman nog een zeer verheugende mededeling.
De ANWB heeft namelijk besloten de Erfgooiers
route officieel, ingaande 1993, in beheer te
nemen, waartoe de bekende ANWB-routebordjes
zullen worden aangebracht. Hierbij zal de route
tevens enige aanpassing ondergaan. Op zich blijkt
uit de grote belangstelling voor de route en het
aanbod van de ANWB hoezeer het indertijd door
de Stad en Lande Stichting genomen initiatief
waardering ondervindt.
Volgend jaar zullen Naarden en Bussum als
laatste gemeenten in aanmerking komen voor de
plaatsing van een informatiepaneel.

wm m
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Goois Museum

Tentoonstellingsprogramma
Goois Museum
7 november 1992 t/m 10 januari 1993
Een breekbaar bestaan
Collectie Hollands porselein.

In deze tentoonstelling toont het museum zijn
gehele collectie Hollands porselein, welke in de
loop van de jaren, vanaf de oprichting in 1934,
bijeen is gebracht.
De huidige verzameling porselein van het Goois
Museum bestaat in grote lijnen uit een drietal
grote eetserviezen, een grote verscheidenheid aan
onderdelen van verschillende eetserviezen, vijf
koffie- en theeserviezen, een groot aantal borden
in verschillende uitvoering, schaaltjes, kom
metjes, maar ook meer bijzondere voorwerpen

zoals kastanjevazen, visschaaltjes, siervaasjes,
punchkan, inktstel en kraamterrines. In vorm en
decoratie geven de voorwerpen een goed beeld
van de ontwikkeling van de stijl van het Loos-
drechts en Amstel porselein.

Hollands porselein in beweging

In de 18e eeuw werd op een drietal plaatsen in
Nederland, te weten Weesp, Loosdrecht en
Ouder-Amstel, porselein vervaardigd. Ondanks
het feit dat deze porseleinfabrieken een kort leven
beschoren waren, hebben de drie porselein
fabrieken unieke voorwerpen van hoogstaande
kwaliteit geproduceerd. Deze voorwerpen
vormen nu een belangrijk deel van de collecties
van enkele musea in het Gooi en de naaste
omgeving.
Deze musea zijn het Goois Museum te Hilversum,
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het Gemeentemuseum te Weesp, Kasteelmuseum
Sypesteyn te Loosdrecht en museum Aemstelle te
Amstelveen. Ook het Rijksmuseum te Amster
dam bezit een collectie Hollands porselein.
Al jaren blijkt een toenemende interesse bij het
museumpubliek voor de waarde en herkomst van
het porselein. Door middel van tentoonstellingen
en catalogi wordt hierop ingegaan door de musea.
Niettemin is door de statische opstelling van het
porselein en de onbekendheid van de kwaliteit
van de collecties de vraag van het publiek naar
meer informatie niet snel te beantwoorden.

'* * * # & .

__________

Een breekbaar bestaan op video

’Een breekbaar bestaan, Hollandse Porselein
fabrieken in de 18e eeuw’ is de titel van het
videoprogramma, dat antwoord biedt op de vraag
bij het publiek naar meer informatie over dat
porselein. ”Wat was nou precies Loosdrecht’s
porselein?” en ”Wie zou die dominee De Mol
geweest zijn?”. Anders dan bij een voorlichtings
programma over een bepaald onderwerp is deze
video gedramatiseerd opgenomen. Daarmee sluit
de video aan op een tendens bij historische musea
in ons land om de collecties door middel van
’living history’ beter bij het publiek bekend te
maken. In dit geval betekent het dat vrijwilligers
met acteerervaring een deel van de geschiedenis
van het Hollands Porselein naspelen. En op deze
wijze komt het breekbare bestaan van het
porselein, haar moeizame ontstaan en geschiede
nis tot leven.

Première video bij gelijknamige expositie

Het videoprogramma beleeft de première bij de
expositie ’Een breekbaar bestaan’ - Het Goois
Museum en haar collectie. Het programma kwam

tot stand door ondersteuning van de porselein
fabriek Mosa te Maastricht, het Ministerie van
WVC, Anjerfonds Noord-Holland. Tevens
hebben, naast het Goois Museum, Gemeente
museum Weesp en Gemeentemuseum Aemstelle
bijgedragen aan de vervaardiging van ’Een
breekbaar bestaan, Nederlandse Porselein
fabrieken in de 18e eeuw’.
Het programma zal voor het publiek te bezich
tigen zijn bij de vaste presentaties van de musea in
Amstelveen, Weesp en Hilversum.

T entoonstellingsprogramma
Singer Museum 17 januari tot en
met 14 maart 1993
17 januari t/m 14 maart 1993
Lou Loeber 1894-1983
Schilderijen, tekeningen en studies
Met deze overzichtstentoonstelling schenkt het
Singer Museum uitgebreid aandacht aan deze
Gooise kunstenares voor wie met name de laatste
jaren een toenemende, internationale aandacht
bestaat. De tentoonstelling omvat schilderijen,
tekeningen en studies waarbij de periode
1920-1940 met name belangrijk is.

Ontwikkeling

Lou Loeber, Amsterdamse van geboorte, groeide
vanaf 1901 op in Blaricum in een liberaal milieu,
waar zij haar artistieke talenten volop kon
ontwikkelen. Zij kreeg onder meer schilderlessen
van de Larense kunstenaar August Le Gras en in
1915 trad zij toe tot de Academie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam. In de zomermaanden van
1916 werd zij onderwezen door de Belgische,
impressionistische landschapsschilder Van
Haecht.
Van zeer grote betekenis was vooral de invloed
die zij onderging van de schilder/publicist Toon
Verhoef (pseudoniem voor Karei Luberti). Zij
ontmoette hem in 1919 en is haar leven lang met
hem bevriend gebleven.
Verhoef stimuleerde Loebers artistieke ontwikke
ling door haar in contact te brengen met moderne
kunststromingen zoals het Kubisme en De Stijl.
Zij liet zich vooral stimuleren door geschriften
van Gleizes, Mondriaan en Kandinsky en
ontwikkelde daardoor een eigen stijl die uiterlijk
enige verwantschap toont met De Stijl en het
Constructivisme.
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23 januari t/m 21 februari 1993
Fioen Blaisse
Een beeld moet in een eigen wereld kijken.
Bronzen beelden.
Verkooptentoonstelling.
Fioen Blaisse (1932) die heeft gestudeerd aan de
Rietveld Academie in Amsterdam, is al ruim 30
jaar actief als beeldhouwster. Gedurende deze
periode heeft zij in opdracht een groot aantal
beelden voor openbare lokaties en gebouwen
gemaakt. Op deze tentoonstelling zal, naast een
keuze uit haar werk van de afgelopen jaren,
tevens haar nieuwste beeld ’Vrouw met Vlinder
II’ worden geëxposeerd. Daarnaast zullen enkele
tekeningen worden tentoongesteld.
Fioen Blaisse weet in haar bronzen sculpturen
thema’s als dans en muziek op een uitzonderlijke
wijze te verbeelden. Het feit dat haar liefde voor
de beeldhouwkunst minstens even groot is als
voor de muziek (Blaisse is naast beeldhouwster
ook violiste) heeft ongetwijfeld invloed gehad op

de keuze van deze thema's. Verder maakt zij ook
portretten.
Werken van Fioen Blaisse op openbare plaatsen
zijn onder andere te zien in Amsterdam Buiten-
veldert (de ’Waterbuffels’), Amsterdam
(’Vlinders bewegend naar de vrijheid’). Utrecht
('De schrijdende danseres met tambourijn’),
Den Haag (’Portret van Brita') en Eindhoven
('Danseres in concentratie II’).

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt
u contact opnemen met mevrouw drs Karin
Verboeket, tel. 02153-15656.

Singer Museum, Oude Drift 1, 1251 BS Laren
open dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur
maandag gesloten
telefoon 02153-15656; infolijn 02153-15232;
telefax 02153-17751.
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Varia

Auteurs
André Wiersma (geb. 1952). Is boswachter bij het
Staatsbosbeheer, beheerseenheid Gooistreek
met als een van de belangrijkste taken voorlichting
aan het publiek in zijn pakket. Verzorgt regel
matig lezingen en excursies.

ing Mark H.M. van Ree (geb. 1956). Medewerker
en verbonden aan de vakgroep fysische geografie
van de fakulteit Ruimtelijke Wetenschappen van
de Rijksuniversiteit Utrecht. Geomorfologisch en
Kwartair Geologisch onderzoek in eolische en
fluviatiele gebieden. Onderwijs: bodemkundig en
fysisch geografisch laboratorium praktikum,
veldwerk laaglandgenese. In voorbereiding een
publicatie over een detailkaart van de stuifzand-
vormen van de NW Veluwe plus toelichtende
genese. Woont te Utrecht.

Hans Bronkhorst (geb. 1927). Auteur van de
biografieën ’Koningin Victoria’ en van ’Lloyd
George’ en van een zojuist verschenen boek
’Vincent van Gogh’. Hij maakte een bloemlezing
van negentiende eeuwse korte verhalen:
’Victoriaanse vertellingen’. Hij vertaalde een
roman van Evelyn Waugh: ’De Laatste Latinist’
en een boek over de geschiedenis van het
Vaticaanendepausen: 'Het Vaticaan'. Daarnaast
schreef hij een boekje over ’Frankrijks Vijfde
Republiek’. Hij houdt lezingen over Van Gogh,
de Franse Impressionisten en het Musée d’Orsay.
Hij was van 1948 tot 1974 redacteur-buitenland
van het dagblad De Tijd en van 1974 tot 1984
redacteur Geestelijk Leven van het weekblad De
Tijd. Woont te Baarn.

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.

drs ing H. Bakker (geb. 1924). Na een technische
loopbaan bij een wetenschappelijk instituut
geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit
van Utrecht met als specialisatie Economische en
Sociale geschiedenis. Woont te Weesp.

Verantwoording illustraties:

1580: H.K. Baarn
Branderijen: G.A. Weesp
Wasmeren: coll. Van Ree
De Vuurse: coll. kasteel Groeneveld
Crailo: foto’s IBN
Foto egel: J. Wind
Stad en Lande: foto J. Boeters
Porcelein: foto’s GM

TE KOOP AANGEBODEN
W.M. LOGEMAN, De Echo op de hofstede
’’Rustrijk” te Muiderberg; beschreven en
verklaard. (1882; Amsterdam, J.C. Schro
der). 19,5 x 12 cm; 34 pgs. Goud op snee;
fraai geprofileerde 19de eeuwse band.
Exemplaar als nieuw! 12 ex. in bibliotheken
bekend, dus: ZELDZAAM.
Hierbij: A. VREEKEN, Geïllustreerde
Gids voor Muiderberg en het Muiderslot.
(Tweede druk, 1904; Amsterdam, Allert de
Lange). 19 x 14 cm; 48 pgs. Zo goed als
nieuw; voorplaat ontbreekt. Deze 2de druk
is UITERST ZELDZAAM.
VASTE PRIJS VOOR BEIDEN SAMEN
(incl. porto): ƒ 285,-.
Bovendien willen wij voor een liefhebber
van de Gooise historie beschikbaar stellen
de volledige jaargangen (los) van TVEI (mei
1970) t/m XII (dec. 1982) en TVE/VrvhG I
(febr. 1983) t/m IV (dec. 1986); geheel
compleet met de bijlagen en enkele ’’extra
afleveringen”. Af te halen of (tegen verzend
kosten) toezending.
fa. Sierksma, Woelwijk 1 Nij Midgaard,
9255 KE Tytsjerk; tel. (05118) 2524.
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