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Van de voorzitterVan de voorzitter
Onrust langs de kust van het Gooimeer
Op 21 september heeft de provincie de Lei-
draad Landschap en Cultuurhistorie en het 
Kwaliteitsbeeld Noord-Hollands Landschap 
gepresenteerd onder het motto ‘Prachtland-
schap Noord-Holland!’ De bedoeling van de 
beide producten is een pleidooi voor een 
zorgvuldige manier van omgaan met de gro-
te kwaliteiten van het landschap in de pro-
vincie.
Bij de ontwikkeling van de leidraad zijn on-
der andere de diverse natuurorganisaties 
in de provincie geraadpleegd. Ook de VVG 
heeft een inbreng gehad. 
De leidraad moet door de Staten nog worden 
goedgekeurd, maar is al wel te zien op de site 
van de provincie.
De provincie maakt voor de leidraad gebruik 
van de grotere landschappelijke structuren 
en dan blijkt maar weer eens, dat het Gooi 
binnen de provincie Noord-Holland toch een 
heel eigen structuur heeft met eigen kenmer-
ken. De provincie gebruikt nadrukkelijk de 
term ‘illusielandschap’ en legt met plaatjes 
ook uit wat dat inhoudt en wat je moet doen 
om dat in stand te houden. Voor de ontwik-
keling van de voormalige legerplaats Crailo is 
dat een mooi houvast. 
Toch herkent de provincie een gemeenschap-
pelijke Noord-Hollandse structuur in het 
landschap, waar ook het Gooi onderdeel van 
is: de IJsselmeerkust die zijn huidige vorm te 
danken heeft aan de krachten die de voor-
malige Zuiderzee daarop uitoefende. De lei-
draad geeft voor het Gooise gedeelte van de 
kust dan ook terecht aandacht aan de klifkus-
ten en de daarachter gelegen meentgronden 
als bijzondere landschappelijke kenmerken.
Zo te zien hoeven wij niet ontevreden te zijn. 
Voor wat betreft de oude zeekust geldt ove-
rigens voor zowel het water als het land al de 
beschermende werking van het Natuur Net-
werk Nederland of Natura - 2000. 
Maar in de werkelijkheid van alledag is die 
beschermende werking nog niet voor ieder-
een vanzelfsprekend.
In het vorige nummer stipte ik al even het 
Voorland Stichtse Brug aan.

Op dinsdagavond 17 oktober is in het ron-
detafelgesprek van de gemeenteraad van 
Blaricum een nieuwe variant van het plan 
Blaricum aan Zee gepresenteerd. Het plan 
omvat een kunstmatig aangelegd eiland 
in het Gooimeer, direct ten westen van het 
Voorland Stichtse brug. Het plan was bedoeld 
voor een hele reeks recreatieve functies bij 
het bestaande natuurgebied. Aanlegplaatsen 
voor boten, een B&B, maar ook ruimtes voor 
fitness, een yogastudio, een dorpshuis, zalen-
verhuur, winkeltjes, sauna, wellnesscentrum, 
etc. Samen is dit 3250 m² bebouwd opper-
vlak. Dat is net zoveel als het bebouwde op-
pervlak van 60 eengezinswoningen. In onze 
ogen is dat pure verstedelijking in een gebied 
dat valt onder de natuurbeschermingswetge-
ving. Het plan is een vervolg op het eerdere, 
mede door bemoeienis van de VVG door de 
provincie afgewezen plan voor een vergelijk-
baar eiland, maar dan meer noordelijk gele-
gen, eveneens als uitbreiding van het Voor-
land Stichtse Brug. Wij hebben, met dank aan 
Johan Jorritsma als inspreker, laten weten 
dat binnen de regelgeving van de geldende 
natuurbeschermingswetgeving het gepresen-
teerde plan Blaricum aan Zee ons inziens niet 
mogelijk is.
Tijdens de behandeling van het plan in het 
rondetafelgesprek liepen bij de leden van de 
Blaricumse gemeenteraad de gemoederen 
hoog op. Bij de behandeling van het plan in 
de besluitvormende raad op 31 oktober is het 
plan van de agenda gehaald. Op 7 december 
zal in het volgende rondetafelgesprek aan 
de raadsleden van Blaricum een weer nieuw 
plan worden gepresenteerd.
Wij zijn benieuwd en blijven kritisch.
Begin oktober hebben wij alle zittende po-
litieke partijen in de Gooise gemeenten op 
de hoogte gesteld van onze wensen voor de 
komende vier jaar. Dit met het oog op de ver-
kiezingen in maart 2018. Voor geïnteresseer-
den zijn de stukken zijn op onze website in 
te zien.
Een van de onderwerpen waar wij aandacht 
aan besteedden was de toenemende ver-
keersdrukte naar cultuurhistorische hoogte-
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VVG wil vernieuwend en dynamisch blijven,
nu en in de toekomst

Hans Metz, voorzitter

punten, zoals de vesting Naarden, het Mui-
derslot, en naar recreatieve hotspots, zoals 
Oud Valkeveen, het Naarderbos en het strand 
van Muiderberg. Ook allemaal plekken in 
de nabijheid van de oude zeekust. Inmid-
dels wordt bij Oud Valkeveen gezocht naar 
een oplossing voor het parkeerprobleem 
door een terrein dat onder de bescherming 
van Natura - 2000 valt te gaan gebruiken. De 
kwestie is qua omvang en ingrijpendheid niet 
vergelijkbaar met de plannen voor Blaricum 
aan Zee, maar mag wel op onze belangstel-
ling rekenen.

Erfgooiers
Van 28 oktober tot 3 november zijn verspreid 
over diverse plekken in het Gooi bijeenkom-
sten, wandelingen, lezingen en presentaties 
gehouden in het kader van de week van de 
erfgooiers.

Dat het huidige Gooi er uitziet zoals het er 
uitziet heeft alles te maken met de manier 
waarop de erfgooiers zijn omgegaan met 
hun land en met hun rechten. Inmiddels is het 
land in het Gooi niet meer van de erfgooiers, 
maar de Stichting Stad en Lande houdt de 
geschiedenis van de erfgooiers levend en het 
GNR beheert een groot deel van hun bijzon-
dere nalatenschap.
De VVG heeft meegedaan en een eigen dag 
georganiseerd. Elders in dit blad wordt daar 
uitvoerig verslag over gedaan.

Esther de Hek

De VVG zet komende jaren in op vernieuwing 
en groei. We gebruiken daarbij de nieuwe 
slogan ’t Gooi. Geef ’t door. De huisstijl is in-
middels grotendeels vernieuwd en de eerste 
nieuwe leden hebben zich gemeld. In dit arti-
kel leest u waarom we de VVG graag vernieu-
wend en dynamisch willen houden.
Het VVG-bestuur maakte zo’n drie jaar ge-
leden al een start met het vernieuwingsplan 
en liet onderzoeken hoe onze vereniging in 
het Gooi zichtbaarder kon worden. Belang-
rijkste reden was de wens om het draagvlak 
voor onze missie te vergroten. Wij willen de 
schoonheid van het Gooi doorgeven aan toe-
komstige generaties. Daarom beschermen we 
natuur en landschap in het Gooi, het liefst sa-
men met alle inwoners van het Gooi.

Vernieuwing van ons jasje
De uitstraling en communicatie van onze ver-
eniging kan wel een verfrissingslag gebruiken, 
was één van de conclusies uit het onderzoek. 

Afgelopen anderhalf jaar is er daarom samen 
met een aantal communicatieprofessionals ge-
werkt aan het vernieuwen van allereerst ‘ons 
jasje’: de huisstijl waarin we ons presenteren 
in bijvoorbeeld e-mails, brieven, documenten, 
folders, nieuwsbrief, sociale media en website. 
De informatiekraam, waarmee de VVG op bra-
derieën, bijeenkomsten en buitenevenemen-
ten staat, kreeg een metamorfose en er werd 
nieuw foldermateriaal gemaakt.
Op dit moment wordt de VVG-website ver-
nieuwd. Over een paar weken gaat de nieuwe 
site (www.vriendenvanhetgooi.nl) online. De 
vernieuwing van ons blad laat nog even op 
zich wachten. In 2018 presenteren we een spe-
cial in een geheel nieuwe lay-out.
 
Inzetten op groei van de VVG
Vernieuwen doen we niet om het vernieuwen 
an sich, het heeft een doel. We hebben jong 
en oud nodig om het Gooi voor de toekomst 
mooi en groen te houden. 
Door het belang van onze vereniging op een 
aantrekkelijke manier voor het voetlicht te 
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brengen zetten, we in op groei van de VVG.
Tijdens één van de laatste VVG-wandelingen 
liepen er enkele gezinnen mee: dat is wat we 
graag zien. Ook de jongere generaties willen 
we laten ontdekken, dat onze woon- en leef-
omgeving niet automatisch zo mooi blijft en 
de VVG daarom nodig is. Onze vernieuwing 
heeft als doel om komende jaren te groeien 
en meer leden aan de VVG te binden. 

Online zichtbaar, maar ook persoonlijk contact met onze leden 
Voor iedere organisatie is het tegenwoordig belangrijk om online zichtbaar te zijn. Vandaar dat 
de VVG een aantrekkelijke, eigentijdse website krijgt en actief is op Facebook (www.facebook.
com/vriendenvanhetgooi) en het steeds populairder wordende Instagram (www.instagram.
com/vriendenvanhetgooi). Ook versturen we regelmatig via e-mail een nieuwsbrief (abonneer 
u erop via de website).
De ‘klassiekere’ vormen van communicatie houden we als VVG echter ook in ere. Persoonlijk 
contact met onze leden, via de telefoon bijvoorbeeld. Ook blijven we dit blad uitgeven en zijn 
we present met onze vrijwilligers tijdens bijeenkomsten en op buitenactiviteiten. Ook onze 
gratis wandelingen onder leiding van de Gooise Natuurwacht zijn ‘offline’ activiteiten waaraan 
we heel veel waarde hechten. Inwoners van het Gooi komen de VVG dus virtueel (meer) tegen 
en in het ‘echte’ leven. Tot ziens!

De VVG heeft geen nieuw verhaal nodig, 
menen we. Ook hoeft onze identiteit niet te 
worden aangepast. Met de huidige vernieu-
wingsslag willen we ons verhaal op een aan-
trekkelijke manier vertellen, zodat inwoners 
van het Gooi erdoor geraakt worden. Zo ho-
pen we dat zij zich, net als wij, willen inzetten 
voor het behoud van het waardevolle karak-
ter van het Gooi.

Foto: Esther de Hek

Inkijkje in de vernieuwde website van de VVG, die binnenkort online gaat.
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De eigenzinnige Erfgooiers in 2017De eigenzinnige Erfgooiers in 2017
Hans Hoes 

Ruim 30 Vrienden van het Gooi en andere 
geïnteresseerden namen deel aan de bijeen-
komst op 31 oktober 2017, die de VVG orga-
niseerde in het kader van ’de Week van de 
Erfgooier‘. We keken terug en stonden stil bij 
de 1000-jarige geschiedenis van ’t Gooi, zijn 
inwoners en de gehanteerde gebruiken. En-
kele erfgooiers vertelden hun eigen verhaal, 
er werd ingezoomd op het ontstaan en de 
rechten en plichten die zij hadden. We kregen 
zicht op de ontwikkelingen van de afgelopen 
100 jaar. Als je de afbeeldingen van het Gooi 
van vroeger bekijkt, is er toch wel erg weinig 
natuur overgebleven.

Erfgooiers over het Gooi
Karen Heerschop, directeur ad interim van het 
Goois Natuureservaat, vice-voorzitter van de 
Stichting Stad en Lande van Gooiland en te-
vens erfgooier, vertelde over haar eigen fami-
lie, die teruggaat tot 1620 in Blaricum. Aan de 
hand van allerlei documenten maakte zij dui-
delijk, hoe het systeem van rechthebbenden in 
het Gooi werkte. Dat haar voorvaderen ‘scha-
rende erfgooiers‘ waren, want ze bezaten 
6 koeien en 1 paard (= 1 schaar). Anton Kos, 
ook een erfgooier, die op de erfgooiers pro-
moveerde, ging in op het historisch juridisch 
perspectief. Jaap Vlaanderen - eveneens een 
erfgooier uit een familie, die bekend is vanaf 
1708 - legde de verbinding met het heden. Hij 

ging in op de waardering voor de Gooise na-
tuur en de inzet van vele vrijwilligers bij het 
GNR (de ‘opvolger’ van de Vereniging van 
Stad en Lande van Gooiland) om, ’de streek zo 
bijzonder als die is, te behouden en te onder-
houden. Via diverse natuurbruggen wordt de 
biodiversiteit versterkt. Maria Boersen legde 
uit hoe te onderzoeken of men ‘erfgooier’ is. 
Op onze website kunt u dit nagaan.

Erfgooiers
Het Gooi, dat rondom het jaar 1000 nog 
Nardincklant heette, was een ruraal gebied 
met één stad (Naarden) en een aantal keu-
terboeren, gegroepeerd in wat later de dor-
pen Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen en 
Laren werden. Het gebied was oorspronkelijk 
eigendom van Karel de Grote, die voor zijn 
macht steun zocht bij machtige Germaanse 
families, zoals de Hamelanders. De inwoners 
waren horigen en dienden de eigenaren, zo-
als Wichman II van Hameland, belasting te 
betalen. In ruil daarvoor hadden zij rechten. 
Zo mochten zij akkers bebouwen en samen 
de ‘woeste gronden’ gebruiken voor jacht 
en afplaggen van heide. Verder voor het 
weiden van vee, gebruik van eikenhakhout, 
leem, grind etc. Graaf Wichman stichtte voor 
zijn dochters een klooster te Elten, dat na 
zijn overlijden eigenaar van ’t Gooi werd. In 
1280 verpachtte het klooster het Gooi aan 
graaf Floris V, waardoor onze regio uiteinde-
lijk onderdeel werd van Holland. De Gooiers 
werden zo ‘gevrijde‘ onderdanen van de Hol-
landse graven. Zij handhaafden echter hun 
oude gewoonten en regels. Één daarvan was 
dat alleen echte Gooiers grond mochten be-
nutten. Zo is het erfgooierschap ontstaan.
 
Schaarbrieven
De erfgooiers bespraken al eeuwenlang hun 
zaken in zogenaamde ’vergaderingen in het 
veld’. Daar spraken ze af wie zich erfgooier 
mocht noemen, op basis waarvan men welke 
rechten had etc. Zo was het bezit van een 
Gooise boerderij met akkerland verplicht. 
Meerderjarigheid en gehuwd zijn waren an-
dere eisen. De graven van Holland accepteer-Karen Heerschop.

Foto: Fred Willems



72

den deze gebruiksrechten, die meer en meer 
op schrift gesteld werden in de ‘schaarbrie-
ven’. De eisen waren zwaar. Steeds maar één 
mannelijke telg uit één familie kreeg volle-
dige gebruiksrechten. Hierdoor is het onder-
scheid tussen de ‘scharende’ en ‘niet-scharen-
de’ leden ontstaan. Een overzicht (ledenlijst) 
van 1706 telt 1088 erfgooiers, waarvan 624 
‘niet-scharenden’ en 464 ‘scharenden’. De 
eerste groep had wel rechten, maar kon die 
niet uitoefenen. Het gevolg was, dat het aan-
tal erfgooiers en het gebruik van de grond 
beperkt bleven. Daardoor raakte de Gooise 
landbouwgrond niet overbelast. De schaar-
brieven, die in combinatie met reglementen 
van gebruik en genot tot eind 19de eeuw ge-
bruikt werden, hebben ook bijgedragen om 
de regio en zijn oorspronkelijke inwoners 
te beschermen. Nieuwkomers werden niet 
geaccepteerd, konden hier geen boerderij 
starten en hadden niet de rechten van de 
echte erfgooiers. Door deze conservatieve 
en eigenzinnige aanpak zijn in de streek nog 
vele oude sporen van vroeger terug te vinden 

in de vorm van engen, hakhout, leemkuilen 
en banscheiding. De erfgooiers stonden ook 
vroeger - zo nodig met de riek (mestvork) 
- voor hun rechten. Dat bevestigde Karen 
Heerschop door een riek mee te nemen. Be-
kend is dat de verkoop van ’s-Graveland aan 
de Amsterdamse kooplieden niet vanzelf ge-
gaan is.

1700 - 1900 Boeren en gegoede 
burgers en buitenlui
Een zelfde ontwikkeling deed zich voor in 
Gooi-Noord. Een rijke Amsterdammer - Fr. 
Hinlopen- liet begin 18de eeuw zijn koeien en 
paarden grazen op de weilanden en heide-
velden rond zijn hofstede Oud Bussem. Dat 
werd door de erfgooiers niet geaccepteerd 
en leidde in 1706 tot de eerste naamlijst van 
erfgooiers. Ook werden er kaarten gemaakt 
van Gooiland, waarop de omvang van de 
erfgooiersgrond precies te zien was. Dat ver-
sterkte het bestaansrecht van de erfgooiers. 
Tussen 1836 en 1843 wist de Hilversumse no-
taris Albertus Perk de overheid en de erfgooi-

Oud Bussem.

Foto: Fred Willems
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ers tot grondruil te bewegen. Een groot deel 
van de erfgooiersgrond kwam in handen van 
de overheid. De erfgooiers kregen het over-
gebleven deel van de grond in volle eigen-
dom.

1900 - 1976 Harmen Vos en de Erfgooierswet
Uiteindelijk heeft het schieten van een haas 
door Harmen Vos in 1898 op een z.g. kroon-
domein geleid tot de Erfgooierswet in 1912. 
Die wet kwam in de plaats van de vele voor-
afgaande schaarbrieven en reglementen. De 
vereniging van Stad en Lande van Gooiland 
werd opgericht, waarvan de scharende en 
niet scharende Erfgooiers lid waren. Het be-
stuur van de vereniging en de leden hadden 
tegengestelde belangen. Eerstgenoemde wil-
de de gemene grond verkopen aan gemeen-
ten en projectontwikkelaars, terwijl de scha-
rende leden alles bij het oude wilden laten. 
Er kwamen al snel plannen om de vereniging 
Stad en Lande van Gooiland gedeeltelijk te 
ontbinden. In 1933 werd die gedeeltelijk uit-
gevoerd. Grote stukken bos en heide werden 

verkocht aan de Stichting Gooisch Natuur-
reservaat, opgericht door de zes Gooise ge-
meenten, Amsterdam en de provincie Noord-
Holland, met als doel de verworven gronden 
ten eeuwigen dage te behouden. Na de 
Tweede Wereldoorlog, met de grote woning-
nood en het geringe aantal scharende erf-
gooiers, werd de druk om de vereniging op te 
heffen groot. Uiteindelijk is in 1971 besloten 
(met 164 tegenstemmers en 3012 voorstem-
mers) om de vereniging te liquideren. Dat ge-
schiedde op 28 april 1979. Het GNR heeft de 
taak van de vereniging (wat het onderhoud 
betreft) feitelijk overgenomen. Niet alleen 
beheert en onderhoudt zij, samen met ruim 
350 vrijwilligers, de oude erfgooiersgronden, 
maar zorgt ook voor uitbreiding van de gron-
den en vergroting van de biodiversiteit in het 
Gooi.

De fysieke sporen van de erfgooiers
Met al deze historische informatie werd het 
tijd te bekijken wat er nog over is van het 
erfgoed van de erfgooiers. Daarom was er ’s 

De Eukenberg.

Foto: Fred Willems



74

RectificatieRectificatie

middags een excursie met drie wandelingen. 
Allereerst naar Oud Bussem, waar begin vo-
rige eeuw een modelmelkerij werd gebouwd. 
Daarna bezochten we de Eukenberg. We za-
gen de oude ‘eikenhakhout’ bosjes, de nog 
overgebleven engen, akkers die eigendom van 
de boeren waren en keken uit over het Gooi-
meer waar ooit Naarden lag. Tenslotte werd 
de Aardjesberg op de Westerheide bezocht. 
Nabij de zwerfkei die daar ligt, stond tot in de 
Tweede Wereldoorlog een schaapskooi. Een 
oude leemkuil, waar vele eeuwen lang leem 

werd gehaald voor de verharding van de vloe-
ren en erven, werd bezocht. Het viel op dat de 
flora daar wel heel erg afwijkt van de heide. 
Ook zagen we en liepen we over de banschei-
ding tussen Laren en Hilversum. Dat was een 
aarden wal, die verhinderde dat schapen (en 
herders) van Laren hun beesten op Hilversum-
se heide lieten grazen en omgekeerd. Op weg 
terug naar de bus kwamen we in een kraal een 
kudde schapen tegen. De schaapherder die er 
bij was vertelde dat het er 264 waren en de 
schapen die dag de heide hadden begraasd.

Kudde schapen in de kraal.

Foto: Fred Willems

In het vorige nummer van Vrienden van ’t Gooi - jaargang 22 (2017) nr. 2, staat op blz. 47 in de 
tekst bij de gevelsteen aan de kerk bij het logo abusievelijk Apostolische Genootschap vermeld. 
Dit moet zijn Nieuwe Apostolische Kerk (NAK). 

Op blz. 48 luidt de kop van het artikel Binnenlandse Hooilanden. Het moet zijn Binnenveldse 
Hooilanden.
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Gevelstenen in NaardenGevelstenen in Naarden
Jan Hein Bannier

In het vorige nummer van dit blad stond een 
artikel van Klaas Oosterom over de gevelste-
nen in Bussum. Dit keer willen wij u meene-
men langs een aantal gevelstenen in Naar-
den Vesting. 

De gevels in de vesting zijn ruw in twee ty-
pes te scheiden. Hier zijn veel kenmerken 
aangebracht op militaire gebouwen. Daar-
naast zijn er veel gevelstenen op particuliere 
gebouwen. Deze laatste kunnen zowel oude 
stenen zijn als zeer recente.

Militaire gebouwen
Als we de stad door de Utrechtse Poort binnen 
komen, zien we direct een aantal gevelste-
nen. Centraal boven de poort bevindt zich het 
stadswapen, de tweekoppige adelaar. Deze 
wordt geflankeerd door militaire attributen 
om de functie als verdedigingswerk duidelijk 
te maken.

Aan de stadskant van de poort vindt u een 
staande leeuw, met Rijkskroon geflankeerd 

door de medaillons van koning Willem III en 
zijn eerste echtgenote, koningin Sophia. In 
1877, toen deze poort gebouwd werd, waren 
zij het koninklijk echtpaar.

Wanneer wij van de poort naar links lopen ko-
men we op het Adriaans Dortsmanplein. In het 
bastion is hier, ongeveer gelijk met de Utrecht-
se Poort een kazerne gebouwd. Boven de cen-
trale ingang hiervan vinden wij het bouwjaar, 
1876, het Nederlandse wapen en de naam van 
het bastion Promers. 

Alle bastions hebben een naam die in een ge-
velsteen is aangebracht, meestal samen met 
het jaartal van het gebouw in elk bastion. Bij 
Promers is dit de sluitsteen boven de ingang.

Foto: Ed Boshuyzen

Foto: Ed Boshuyzen

Foto: Jan Hein Bannier

Foto: Jan Hein Bannier

Foto: Jan Hein Bannier
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Bij andere bastions zijn naam en jaartal in 
verschillende stenen aangebracht. Bij Oranje 
bv. links en rechts op een van de gebouwen. 
Ook is aan de uitvoering van de stenen dui-
delijk zichtbaar dat de bouw van kazerne 
Oranje veel soberder is dan die van Promers.

Aan de noordoost kant van de vesting vindt 
u het bastion Oudmolen. Hierin staat het Ar-
senaal, dat tegenwoordig het domicilie is van 
Jan des Bouvrie. Tot ca. 30 jaargeleden was dit 
een belangrijk militair complex. Op het Groot 
Arsenaal, boven de ingang, bevindt zich een 
grote steen met militaire afbeeldingen.

Op Oudmolen vinden wij een koeienkop. 
Deze is aangebracht op het gebouw waar in 

het verleden een militaire slagerij was. Het 
meest opvallende aan deze kop is, dat hij 
haaks op de muur staat en geen profiel is.

Particuliere gebouwen
Tegenover bastion Promers stond voorheen 
de brandweerkazerne. De gevelsteen die 
hierin zat is opnieuw ingemetseld in de hui-
dige huizen, maar is oorspronkelijk afkomstig 
van een pand in de Sint Annastraat. Op een 
grijze bol zien wij Fortuna staan met de tekst: 
‘Fortuna niet zonder Godt’. De steen stamt 
uit de 17de eeuw.

In 2014 is hiernaast een geheel nieuwe steen 
geplaatst met de tekst ‘1914-2014 Dudok wo-
nen biedt kansen’. Dit slaat natuurlijk op de 
hier gepleegde nieuwbouw.

Foto: Ed Boshuyzen

Foto: Jan Hein Bannier
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1 Klavertje drie is in veel takken van het Christendom het symbool van de Heilige drie-eenheid: de Vader, de Zoon 
   (Jezus Christus) en de Heilige Geest.

Van hier gaan we naar de Gansoordstraat. Op 
nr. 10 vinden we een oude gevelsteen die aan 
het gevoel van de huidige bewoner is aan-
gepast. Oorspronkelijk was het een klavertje 
drie, maar het geluk heeft kennelijk mee ge-
zeten en het is nu veranderd in een klavertje 
vier1.

Even verderop op nummer 18 zijn twee leeu-
wenmaskers uit de 17de eeuw te zien aan 
weerskanten van het huis. Deze gaven vaak 
een militaire betekenis van het gebouw aan.

Eveneens in de Gansoordstraat op nr. 32 vin-
den we een bijzonder muuranker, in de vorm 
van een rozet.

Een ander vorm van muurankers vinden wij 
op Huizerpoortstraat 6. Deze vormen het 
bouwjaar -1844- van het huis. Deze wijze van 
datering van gebouwen kunt u vaker tegen-
komen.

In de Raadhuisstraat op nummer 16 vinden 
wij een mooie ingemetselde steen met de 
vermelding ‘1985, De witte olifant’. 

Foto: Ed Boshuyzen
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Terug lopend door de Jan Massenstraat gaan 
we naar de Kloosterstraat. Hier bevindt zich 
het voormalige klooster, waarin tegenwoor-
dig het Comeniusmuseum is gehuisvest. Op 
de gevel van het Comeniusmausoleum is een 
gedenksteen aangebracht voor deze grote 
Tsjechische geleerde. Omdat Comenius in 
Tsjechië vereerd wordt en bovendien in Tsje-
chische aarde is begraven, is de steen tweeta-
lig uitgevoerd.

Even verderop aan de overkant was vroeger 
de Joodse begraafplaats. Toen hier bovenop 
de graven huizen werden gebouwd zijn in de 
twee puntgevels gedenktekens aangebracht. 
Links een Davidsster, opgebouwd uit twee 
driehoeken en rechts een soortgelijk symbool 
bestaande uit twee vierkanten die in elkaar 
gevoegd zijn.

Teruglopend door de Kloosterstraat komen 
we bij de zgn. Hendrick de Keijser huizen, 
op de huisnummers 9,11 en 13. Op de schei-

ding van nr. 9 en 11 bevindt zich een steen 
met het wapen en het jaartal 1621. 

Verder is er boven een deur van nr. 13 een 
blazoen waarin het wapen in de Franse tijd 
is weggehakt. Vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap werd op deze wijze in de praktijk 
gebracht.

Foto: Ed Boshuyzen

Foto: Jan Hein Bannier
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Als we de Marktstraat volgen vanaf het Ruys-
daalplein vinden we op nummer 14, waar 
tegenwoordig Coffee Culture is, een Bijbelse 
voorstelling, nl. Emaus anno 1779.

Aan het eind van de Marktsraat op nummer 
41 is een steen die de barmhartige Samari-
taan uitbeeldt. Hier is lange tijd een militaire 
kleermaker gevestigd geweest. Daarna heb-
ben verschillende uitbaters hier een wijnlo-
kaal gehad. Sinds kort is dit het restaurant 
brasserie Siem. De mooi ingekleurde steen 
met de tekst Samaritaan is nog altijd aanwe-
zig.

Inmiddels zijn we het Vesting Hotel gepas-
seerd, waaraan in het eerste nummer van 
deze jaargang aandacht werd besteed. Op de 

Foto: Ed Boshuyzen

Foto: Ed Boshuyzen

gevel hiervan vinden we het wapen van Naar-
den in een sterk gestileerde vorm.

Ook is nog boven het café Demmers, Markt-
straat 52, een gevelsteen te zien uit het begin 
van de 17de eeuw, verbeeldend de stad Edam. 
De steen toont het zicht vanaf de Zuiderzee met 
duidelijk het beeld van de grote kerk van Edam.

Een belangrijk historisch gebouw bevindt 
zich in de Turfpoortstraat, het Spaanse Huis. 

Foto: Jan Hein Bannier

Foto: Jan Hein Bannier
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Een andere moderne steen vinden we in de 
Sint Vitusstraat op nr. 38. De bewoners van 
dit pand hebben het samengesteld uit twee 
oude huizen en met een knipoog hun naam 
en achtergrond weergegeven.

Tot slot 
De oplettende lezer zal het zijn opgeval-
len dat het mooi gedecoreerde stadhuis van 
Naarden niet is beschreven. Wellicht is dat 
iets voor een ander artikel in dit blad. 

Daarnaast is de schrijver zich ervan bewust 
dat lang niet alle gevelstenen en andere me-
morabilia op de huizen in de vesting zijn be-
schreven. Wie dat wil wordt uitgenodigd om 
hier aandacht aan te besteden. 

Hopelijk is dit artikel een uitnodiging om een 
keer een wandeling door de vesting te ma-
ken met de blik op de gevels.

Bronnen 
Boshuyzen, E. 2016. Een stadswandeling op-
gesteld voor de Monumentendag 2016. 
Poolman, H. 1969. Gevelstenen Vesting Naar-
den. Uitgever gemeente Naarden

Dit is de plek waar de Naardense mannen op 
1 december 1572 werden vermoord. Op het 
gebouw zijn drie grote stenen aangebracht, 
die hieraan herinneren. Boven de deur een 
afbeelding. Aan weerszijden daarvan zijn 
teksten geplaatst. 

Een andere mooie steen vinden we op het 
voormalige diaconessenhuis op Turfpoort-
straat 53. Deze steen, gedateerd op 1741, 
heeft de Franse tijd overleefd, waarin het bla-
zoen verwijderd had moeten worden.

Moderne stenen
Ook tegenwoordig zijn er inwoners van de 
vesting die een gevelsteen aanbrengen op 
hun huis. Twee voorbeelden daarvan:
Nieuwe Haven nr. 7. Dit huis is recent ge-
bouwd. Op de steen is het jaartal te lezen en 
de naam van de bewoners.

Foto: Ed Boshuyzen

Foto: Ed Boshuyzen

Foto: Jan Hein BannierFoto: Ed Boshuyzen
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Wilde lijsterbesWilde lijsterbes

Lijsterbestwijg.

Dick A. Jonkers

Er zullen maar weinig mensen zijn die de lijs-
terbes niet kennen. Het is een algemeen in 
ons land voorkomende boom. 
In juni heeft hij witte, fraai bloeiende en heer-
lijk geurende bloemen. Daarna volgen in juli/
augustus de rijpende, in trossen hangende 
ongeveer een centimeter grote oranje bessen. 
Langs lanen, andere wegen en in plantsoe-
nen worden als sierboom behalve lijsterbes-
sen ook meelbessen of variëteiten aange-
plant. Hun bessen zijn groter tot circa 1,5 cm 
en oranje - rood. Ten slotte is er ook nog een 
variëteit van de lijsterbes, die wordt verkocht 
als wilde fruitboom. 

Portret
Als boom kan de lijsterbes wel 15-20 m. hoog 
zijn. Heel oude bomen kunnen een stam-
omvang bezitten van wel drie meter en een 
leeftijd bereiken van 150 jaar. Daarnaast zijn 
er meerstammige exemplaren, die naar een 
heestervorm nijgen. De soort stelt weinig ei-
sen aan de bodem en voelt zich vooral thuis 
op matig droge, voedselarme zure bodem 
met zand, veen of leem. Hij houdt van veel 
zon, maar doet het ook redelijk in de half-
schaduw. 

Lijsterbessen vestigen zich graag aan bos- en 
heideranden, of als pionier op kapvlakten, 
waar ze vaak talrijk groeien. De schors bevat 
een hoog gehalte aan looizuur. Een blad is 
veervormig met een gezaagde bladrand. In 
de nazomer richting herfst vertoont het blad 
een gelige tot rode kleur. De knopschubben 
zijn zwart-violet gekleurd en met grijs dons 
bedekt. Soms is er gevoeligheid voor aantas-
ting door bacterievuur of treedt schurft op. 

Rijk aan vitaminen
De bloei is in mei/juni en in dan is de boom 
uitbundig getooid met bloemtuilen, die een 
eigenaardige sterke geur hebben. Daarna 
verschijnen de vruchten, die in de loop van 
augustus/ september tot volle wasdom ko-
men.
De vruchten zijn een soort mini - appeltjes 
van nog geen centimeter groot. Het zijn 
steenvruchten, die elk twee harde pitten be-
vatten en lijsterbessen worden genoemd. Zij 
hangen in trosjes bij elkaar en danken hun 
oranje kleurtje aan bètacaroteen, een bio-
actieve kleurstof, die ook in groenten zoals 
peen voorkomt. De bessen zijn rijk aan vita-
mine. Zij zaaien zich spontaan uit door hun 
val uit de bomen en struiken. Verspreiding 
van de lijsterbes gebeurt ook door vogels. 
Lijsterachtigen en spreeuwen zijn de belang-
rijkste consumenten van de bessen. Via hun 
uitwerpselen belanden de onverteerde pitten 
op grond, of een andere plek.

Volksnamen
De wetenschappelijke naam luidt Sorbus au-
cuparia. Sorbus is afgeleid van sobere, wat 
opslurpen betekent, aucuparia van tot de vo-
gelvangst behorend.
De lijsterbes heeft diverse volksnamen. In 
Friesland wordt hij koetsenbeibeam, kwets-
beien- of vogelbessenboom genoemd; in 
Drenthe sap- of siephout. Brabanders noe-
men hem kwalster. Elders kreeg hij de naam 
liesterkrallen- of kraalboom. Kral slaat op de 
bessen die aan kralen doen denken. In Enge-
land noemt men hem whitewood (heksen-
hout); hij zou heksen weren. 

Foto: www.plantvanhier.be
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Wilde lijsterbes.

Foto: Dick A. Jonkers
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Historische gegevens
De oudste informatie  over het voorkomen 
stammen uit de nieuwe steentijd (ca. 4900-
2000 voor Christus), een tijdperk waarin ja-
gers/verzamelaars actief waren. Bij Emmer 
Compascuum (Dr.) is uit die periode een ha-
merbijl aangetroffen, waarvan de steel ge-
maakt was van lijsterbessenhout.
Over de verkoop van het lijsterbessenhout 
was sprake in een reglement uit 1558. Rond 
Berg en Dal (Gld.) moest in dat jaar een ko-
per o.a. lijsterbessen in het bos laten staan. 
Er wordt verondersteld dat het om jachtbe-
langen ging en de bessen als voer behouden 
dienden te blijven voor het wild.

Inspiratie voor dichters
De lijsterbes is voor nogal wat dichters een 
inspiratiebron geweest. 
Het volgende gedicht is afkomstig van Guido 
Gezelle (1830-1890).

Nen zwicht van bloêroô bezwekens,
de weêrga van coraal,

zie ‘k, hooge, op de averesschen staan,
en blinken altemaal;

den najaarssonne vonkelt op
die ongetelden pereldrop.

Beschermer
De lijsterbes is in vele opzichten bekend als 
beschermer. 
Fraai is de Romeinse legende over het ont-
staan van de lijsterbes. Hebe, dochter en 
schenkster van Jupiter/Zeus, verloor op een 
keer de gouden schenkbeker van de Romein-
se oppergod. Demonen hadden de beker 
gestolen, maar een arend had dit waargeno-
men en wist waar de beker was gebleven. Hij 
werd er op uitgestuurd om de beker terug te 
halen. In een heftige strijd raakte de arend 
gewond. Op alle plekken waar het bloed van 
de arend terecht kwam, of een bebloede veer 
viel, ontsproot een lijstbes met ‘bloedrode’ 
bessen en veervormige bladeren. 
Een Vedische legende verhaalt, dat het vuur 
op de aarde terecht is gekomen door een 
bliksemschicht, die een lijsterbes raakte. Die 
sloeg volgens de beschrijving alleen in op be-
voorrechte bomen om zich daarin te kunnen 
verstoppen. Het verband met vuur en bliksem 

wordt ontleend aan de oranje-rode kleur van 
de bessen en de veervorm van ermee gepaar-
de gevederde wolken.

De lijsterbes staat ook voor wijsheid, kracht, 
en beschermt tegen het kwaad. De Noorse 
god Thor symboliseerde donder en bliksem 
en dit leidde ertoe, dat de boom werd aan-
geduid als donderboom. De lijsterbes is even-
eens te vinden in de Edda, een 13e eeuws 
handschrift, waarin een verzameling IJsland-
se goden- en heldenliederen is opgenomen. 
In die Edda staat beschreven, dat Thor zich op 
het laatste moment kon redden uit een was-
sende stroom water, door zich vast te houden 
aan een lijsterbestak. Dit feit leidde in Noord-
Europa tot het gebruik om bij de bouw van 
een schip minimaal één plank van lijsterbes-
hout in de romp aan te brengen. Tot lang na 
de kerstening werd deze gewoonte gehand-
haafd. De Noorse naam Thorsbjörg voor de 
lijsterbes betekent ‘Thors redding’. Toen een 
van de bokken van zijn strijdwagen wat man-
keerde, genas het dier na het eten van lijster-
besbladen. Over lijsterbes en onweer deden 
zelfs in de jaren dertig van de vorige eeuw in 
Duitse overleveringen nog verhalen de ron-
de. Er zijn in Engeland auteurs, die aannemen 
dat de ‘rowan tree’ zoals zijn naam daar luidt, 
verband houdt met het Oudnoorse ‘runa’, of-
wel ‘rover’. In vroeger tijden werden van het 
hout runen- of lotstaafjes gesneden.

De Finnen vereerden de boom in het mytho-
logische verhaal Kalevala met in de hoofd-
rol de nimf Pihlatatajar. Zijn huisde in een 
lijsterbes en was beschermvrouwe van het 
hoornvee. De Finse herders, die op de hoog-
te waren van deze overlevering, maakten 
hun herdersstaf van het hout, plantten deze 
midden in het veld en richtten daarna hun 
gebeden tot haar om te bidden voor het heil 
van hun kudden. De lijsterbes behoorde bij 
de Kelten tot het element vuur en de pla-
neet Mars. In het teken van deze planeet 
biedt de lijsterbes in de overleveringen be-
scherming, waaronder tegen brand en biedt 
moed; viriliteit wordt gestimuleerd. Boven-
dien zorgt hij voor uitbanning van slechte 
geesten (exorsisme).
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De lijsterbes is gewijd aan de Keltisch-Galli-
sche god Alisanus. Voor de Kelten fungeerde 
hij als toverboom. Zij waren er van over-
tuigd, dat ‘..wie ook maar drie van deze bes-
sen eet, al ware hij honderd jaar, hij in een 
jong mensch van dertig jaar zal veranderd 
worden’. De Keltische druïden gebruikten 
lijsterbesstokken bij hun rituelen. Zij han-
teerden de twijgen van de lijsterbes ook als 
wichelroede, in het bijzonder voor het op-
sporen van metalen.
Vooral in Wales vereerde men de lijsterbes 
als heilige boom. Volgens een oude Ierse le-
gende zou de vrouw zijn ontstaan uit een 
lijsterbes. In de Schotse Hooglanden werd hij 
geplant om toverij tegen te gaan. Ook lie-
ten de herders hun schapen elk jaar onder 
de takken van een lijsterbes door lopen in 
de hoop dat zij gezond zouden blijven. Nog 
heel lang zijn lijsterbestakken door boeren 
in de omgeving van hun veestal gelegd om 
te voorkomen dat de gehouden dieren ziek-
tes opliepen. Op 2 mei werd de vloer van de 
stallen met lijsterbestakken bedekt. Voorts 
dachten de toenmalige agrariërs  dat melk 
beter werd gekarnd door lijsterbesstokken 
te gebruiken. In de nacht van 30 april en 1 
mei braken zij een lijsterbestak af onder het 
uitspreken van: ’Rikke, rikke, rikke, melk in 
de strikke’. Een afkooksel van lijsterbessen 
moest varkens bescherming bieden tegen 
ziektes. Er waren nog veel meer gebruiken. 
Zo droegen reizigers een twijgje bij zich om 
zeker te zijn van een  veilige aankomst op 
hun plaats van bestemming. De boom werd 
vroeger vaak geplant op kerkhoven als to-
verboom, om tegelijkertijd demonen af te 
schrikken. Wat te denken van de IJslandse le-
gende dat een lijsterbes groeide op het graf 
van twee jonge mensen, die ten onrechte de 
doodstraf kregen?
Bij de oude Grieken was de boom gewijd aan 
Aphrodite, de godin van liefde en schoon-
heid. 
Vroeger was het in sommige streken de ge-
woonte, dat men in huis takjes van de boom 
aan rode draadjes ophing met daarbij de vol-
gende spreuk spreuk: ‘Lijsterbes en scharla-
ken draad, waarborg mij tegen tegenslag en 
kwaad, bescherm mij goed van vroeg tot laat’.

Natuurlijk genezen
Lijsterbessen bevatten bètacaroteen dat in 
het lichaam wordt omgezet in vitamine C. 
Zoekend naar informatie gaat er een wereld 
open voor de niet ingewijden. De bessen lij-
ken te fungeren als de vroeger befaamde 
Haarlemmerolie. Er wordt gepromoot, dat zij 
mogelijkheden bieden om als alternatief te 
dienen voor een scala aan ziekten en kwalen. 
Dit, wanneer men geen gebruik wil maken 
van de reguliere geneeswijzen. Ze worden 
dan gemalen, gepureerd, gedroogd, of op 
alcohol gezet. Er is ondermeer het volgende 
over gepubliceerd. 
Het verkregen product is, afhankelijk van de 
wijze waarop het is gemaakt, van belang voor 
weerstand en het gezichtsvermogen. Verder 
draagt het eveneens bij aan een gezonde 
botstructuur en een gaaf gebit. Er wordt 
verondersteld, dat bètacaroteen mogelijk li-
chaamscellen beschermt tegen stoffen, die 
daar schade aan kunnen toebrengen. Het 
gebruikte middel werkt dan van binnenuit 
als een anti-oxidant. Het biedt bescherming 
voor de huid tegen schadelijke uv-straling 
en werkt als een soort zonnebrandcrème. 
Ook helpt het bij last van nierstenen, aam-
beien en bij reuma. Darm- en maagklachten 
worden gereguleerd; bij constipatie of diar-
ree zorgen zij ook voor een oplossing. Sor-
bitol werd onttrokken om er zoetstof van te 
maken voor diabetici. Ook werkten de bessen 
licht laxerend. Er is een apart recept voor het 
laten verdwijnen van problemen met ontste-
kingen aan de bovenste luchtwegen, speciaal 
bij heesheid of met stembanden. Door te gor-
gelen met een aftreksel van gedroogde lijs-
terbessen wordt dit opgelost. De mare doet 
de ronde dat het optreden van diverse zan-
gers en sprekers hierdoor is gered. De naam 
van dit recept: zanglijster! 
In Duitsland worden de bessen op jenever ge-
zet. Er wordt aangenomen dat de bessen be-
scherming bieden tegen psychische aanvallen. 

Spiritualiteit
Men schijnt zich door bij de lijsterbes te me-
diteren open te kunnen stellen voor contact 
met de spirituele wereld. Innerlijke bood-
schappen worden beter opgevangen met een 
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lijsterbestwijgje in de hand; voor antwoorden 
op vragen helpt het onder een hoofdkussen. 
Aan het uiteinde van de bes zit een zeer klein 
vijfpuntig sterretje, een soort pentagram. De 
bessenkleur lijkt te duiden op verdedigende 
eigenschappen. Het advies luidt: verwijder 
een lijsterbesboom niet uit je tuin. 
De lijsterbes staat als symbool voor doorzet-
ters door groei op grotere hoogten, zelfs tus-
sen rotsen. Hij brengt positieve levensener-
gie en breekt slachtoffergevoel of negatieve 
invloeden af, die van buitenaf verzwakkend 
inwerken. Er wordt ook wel gebruik gemaakt 
van een zogenaamd medicijnwiel, in de vorm 
van een stenen cirkel. Lijsterbesbomen, die in 
de onmiddellijke omgeving daarvan zijn ge-
plant, bieden bescherming aan wat zich daar-
binnen bevindt. 

Hout- en bastgebruik 
De stam was geschikt om allerlei dingen van 
te fabriceren, wat in de 17e eeuw leidde tot 
enige mate van houtproductie. Het hout van 
de lijsterbes is hard, dicht generfd en zeer ge-
schikt om er meubels, keukengerei, gymnas-
tiektoestellen, duim- en meetstokken van te 
maken.
Ook is het toch buigzaam en elastisch. Het 
werd gebruikt voor snij- en draaiwerk om 
wagenwielen van te fabriceren. Daarnaast 
vaten en vezelplaat. De looizuurrijke bast 
was geschikt voor het looien van huiden, of 
als kleurstof. Er werden ook vogelfluitjes van 
takken gesneden. Dat gebeurde in het voor-
jaar wanneer de sapstroom in de takken op 
gang kwam. Het geluid van de fluitjes klonk 
als ‘sap siep’, of ‘ap sap siep’. Takken werden 
verwerkt tot rijshout, dat in oeverbeschoei-
ing werd gebruikt. 

Van jam tot jenever  
Er waren boomgaarden, waaruit de bessen 
werd geoogst. De vruchten zijn rauw, licht 
giftig, maar eenmaal gekookt is deze hoeda-
nigheid verdwenen, al blijft de jam enigszins 
bitter. 
Van de bessen, maakte men al dan niet ge-
mengd met appels, gelei, jam of compote, 
nadat die acht tot twaalf uur waren geweekt 
in azijn. In Schotland wordt een ‘jelly’ bij het 

diner opgediend, wanneer wild wordt geser-
veerd. Van vruchten wordt ook wel wijn en 
likeur gemaakt of sap geperst.
Gistende vruchten ruiken naar jenever en 
in Duitsland worden zij ook wel op jenever 
gezet. Gedroogd en gemalen leveren zij een 
smakelijk meel op. Geroosterd werden zij ge-
bruikt als koffiesurrogaat.

Ecologische betekenis
Ecologisch is de boom een waardevolle soort, 
die van belang is voor tal van andere organis-
men, die gebruik maken van de functies, die 
hij hen biedt. Voor diverse soorten insecten 
zijn de bloemen een waardplant1. Zij trek-
ken door hun sterke geur veel insecten. Voor 
wespen zijn ze onweerstaanbaar. Verder lok-
ken zij vooral vliegen; dit zijn hoofdzakelijk 
aasvliegen. Vlinders weten er ook de weg 
naar te vinden. Een greep uit de soorten le-
vert een variatie op van dag- en nachtvlinders 
met o.a. eikenblad, lindenpijlstaart, groot ge-
aderd witje, witvlakvlinder, meridiansborstel 
en plakker. 
Van hazelmuis en relmuis is bekend dat zij 
de bessen nuttigen. Van de insecten zijn di-
verse soorten - met als voorvoegsel lijsterbes 
- gespecialiseerd op de lijsterbes, daaronder 
galmug, luis en mijt. Aan hun naam met het 
eerder genoemde voorvoegsel is na te gaan 
welke dit zijn. Insectenetende vogels, waar-
onder mezen weten waar de Abraham het 
hele seizoen de mosterd haalt in de diverse 
levensstadia van insecten.

Vogelvangst
De naam lijsterbes geeft al aan dat er een rela-
tie is met lijsters. In de tijd dat de vruchten rijp 
zijn tot lang daarna biedt de boom een rijk ge-
vulde dis. Vooral aan merel, zanglijster, grote 
lijster, koperwiek en kramsvogel en spreeuw, 
Die vogelsoorten zijn verzot op de bessen er-
van. ‘Je trekt ze er de kerk mee binnen’ is een 
uitspraak, die ik wel eens heb gehoord.
In de herfst vindt trek plaats van vogels, die 
vanuit hun broedgebieden op weg zijn naar 
hun overwinteringskwartieren. In die peri-
ode waren die lijster en spreeuwen ‘brood 
op de plank’ voor mensen die ze vingen. Dat 
gebeurde al in de Romeinse tijd. Het vang-

1 Een waardplant is een plant, waarop een organisme, of virus de bestanddelen vindt die voor zijn groei en vermeerdering 
   nodig zijn.
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Door heide verbondenDoor heide verbonden

middel waarmee lijsters en spreeuwen be-
machtigd werden waren lijsterbogen, ook 
wel lijsterstrikken genoemd. Die werden in 
de bomen gehangen en de vogels raakten 

er in verstrikt. Het was voor veel mensen en 
belangrijke bron van inkomsten. De vangers 
werden lijsteraars genoemd. Ook slagnetten 
werden vroeger gebruikt.

Zanglijsters zijn verzot op lijsterbessen.

Foto: Wim Smeets

Henk Heijligers & Arjen Ovaa

Heide doet wat met mensen. Het stokoude 
cultuurlandschap heeft een band met het 
verleden. Het is in de hedendaagse hectiek 
een ideale plek om even tot rust te komen. 

De uitgestrekte heidevelden van weleer zijn 
zo goed als verdwenen. Door bestaande 
heideterreinen optimaal te beheren en met 
elkaar te verbinden kunnen die, met al hun 
soortenrijkdom, voor de toekomst behouden 
blijven.

Het Gooi is gezegend met heideterreinen. Verspreid over de Heuvelrug van het Gooimeer tot 
Hollandsche Rading zijn er maar liefst dertien aanwezig. Deze zijn alle in eigendom en beheer 
bij het Goois Natuurreservaat. De verkeersinfrastructuur is zodanig dat natuurverbindingen 
noodzakelijk zijn om barrièrewerking te voorkomen. De natuurbrug Zwaluwenberg bij Hol-
landsche Rading is de meest zuidelijke. Deze maakt deel uit van een serie van drie ecoduc ten 
over de N417, de spoorlijn Hilversum-Utrecht en de A27 en is een heideverbinding vanaf de 
Hoorneboegsche Heide. In Limburg, in het Nationaal Park Maasduinen, was de mogelijkheid 
om heideterreinen op een andere wijze optimaal met elkaar te verbinden. Daarvan getuigt dit 
artikel.

redactie
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Van heidepotstal tot stikstof
Heidevelden zijn het resultaat van een 5000 
jaar oud landbouwsysteem rond de heide-
potstal. Omdat er behoefte was aan land-
bouwgrond werden bossen gekapt. Daar-
door verschenen soms akkers, maar vaker 
‘graasland’ en daarmee ook vee. Hun mest, 
aangevuld met plaggen die hier werden ge-
stoken, was essentieel voor de landbouw. 
De Limburgse zandige bodem was immers 
voedselarm. De plaggen werden in de pot-
stal gebracht en mengden zich daar met de 
keutels van de ’s nachts opgestalde dieren. 
Dit mengsel werd in de directe omgeving 
van de nederzetting op akkers uitgereden 
en bepaalde uiteindelijk hoeveel er ver-
bouwd kon worden. Het was de enige vorm 
van bemesting en zonder mest geen oogst. 
Door deze vorm van ‘roofbouw’, de combi-
natie van begrazing en plaggen, verarmde 

de grond meer en meer. Heide bleef over 
en als ook dit te intensief werd geplagd of 
begraasd resteerde stuifzand. Dit systeem 
bleef grofweg in stand tot het einde van de 
19e eeuw. Kunstmest werd ontdekt, de wol-
markt stortte in en zo verdwenen de grazers 
van de heide. De meest gevarieerde heides 
op de wat rijkere gronden werden ontgon-
nen tot landbouwgrond of veranderden, al 
dan niet via aanplant, weer in bos. De heide-
gebieden op de allerarmste gronden bleven 
over. Versnippering, verdroging, vermesting 
en verzuring deden vanaf de tweede helft 
van de vorige eeuw de rest en de fraaie hei-
develden verdwenen.

Verbinden
Medio 19e eeuw bestond ongeveer 20% van 
het landoppervlak in Nederland uit heide 
en stuifzand, tegenwoordig nog slechts 

De uitgestrektheid van heidevelden wordt zeer gewaardeerd. Beheer is en blijft noodzakelijk om die voor de toekomst te 
behouden. De wandelpaden zijn duidelijk afgetekend zichtbaar. De plagplekken, inclusief de boomopslag met een beetje 
moeite ook.

Foto: Herman Rothoff
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1%. Die heideterreinen zijn vaak klein. 
Veel kenmerkende heidesoorten kunnen 
alleen overleven als hun leefgebied meer 
dan 100 ha groot is. Het is daarom niet zo 
gek dat er de laatste 30 jaar veel aandacht 
is voor behoud van heideterreinen. Niet al-
leen door ze te vergroten, maar ook door 
ze met elkaar te verbinden. Het Limburgs 
Landschap heeft een aantal heidevelden in 
met name Nationaal Park De Maasduinen 
weer aan elkaar gekoppeld, door een strook 
tussenliggend bos te kappen, en de bosbo-
dem te plaggen. Die verbindingen zijn voor 
veel heidesoorten van groot belang. Door 
de inzet van schapen, geiten, runderen en 
paarden proberen we de opslag van de snel-
groeiende grassen, bramen en bomen op 
de heide en de aangelegde verbindingen in 
toom te houden. Daarmee kunnen we niet 
voorkomen dat er extra, soms met inzet van 
grote machines, moet worden ingegrepen. 
Nog steeds daalt er een overmaat aan voe-
dingsstoffen uit de lucht neer, wat vermos-
sing, vergrassing en verbossing van de heide 
versnelt. Via de PAS (Programmatische Aan-
pak Stikstof) wordt extra beheer door de 
overheid financieel mogelijk gemaakt.

Hagedissenvriendelijk
Door grootschalig plag- en maaibeheer 
in de jaren tachtig ontstonden grote aan-
eengesloten heidevelden, die echter erg 
monotoon waren. Er groeide bijna alleen 
struikheide, die alle even oud was. Het be-
heer was volledig gericht op herstel van de 
paarse heide; er was weinig oog voor de 
planten en dieren die er thuishoorden. Veel 
heidesoorten hebben juist een gevarieerde 
vegetatie en structuur nodig. Kale zandige 
plekjes worden gebruikt om op te warmen, 
ruige en hoge heidebegroeiing is perfect als 
schuilplaats of uitzichtpost. Hagedissen zijn 
sprekende voorbeelden van een soortgroep 
die variatie nodig heeft. Door het groot-
schalige beheer werden ze verbannen naar 
de randen van de heide, waar de plagma-
chine nog een stukje heide in de overgang 
naar het bos had laten staan. Op de heide 
zelf was geen hagedis meer te bekennen. 
Jonge heide is namelijk niet geschikt voor 
hagedissen en na plaggen kost het min-
stens tien jaar voordat deze hun weg te-
rug gevonden hebben. De levendbarende 
hagedis houdt van een gevarieerde, liefst 
wat vochtige heidebegroeiing. Ze zijn vaak 

Door heideterreinen met elkaar te verbinden ontstaat 
min of meer weer een groot heidegebied. Voor soorten 
die karakteristiek zijn voor heide, zeker als ze niet kunnen 
vliegen, vormt het bos tussen de heidevelden namelijk een 
onneembare barrière.

Foto: Daan Bouten

Open zand is voor de zandhagedis van levensbelang om-
dat daar de eieren gelegd worden. Zonder beschutting in 
de gevarieerde heide zal de hagedis echter geen lang le-
ven beschoren zijn.

Foto: Henk Heijligers
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Gevonden Voorwerpen: een tentoonstelling
over de archeologie van het Gooi

Gevonden Voorwerpen: een tentoonstelling
over de archeologie van het Gooi

zonnend op boomstronkjes te vinden. Door 
het kleinschaliger heidebeheer keert ze, 
zij het schoorvoetend, terug. De fraai ge-
keurde zandhagedis is ook regelmatig aan 
te treffen. Open zand in combinatie met 
structuurrijke heide is voor deze soort van 
levensbelang. In dat zand begraven ze hun 
eieren die er door zonnewarmte worden 
uitgebroed. Als het open zand meer dan 
10 m van de hagedisvriendelijke begroei-

ing ligt, is er zo goed als geen zandhage-
dis meer te bekennen. Juist daarom wordt 
er op verschillende manieren en vooral ook 
kleinschalig geplagd. De overgang van het 
(vooral niet te drukke) wandelpad naar de 
heide is een geliefde plek voor de zandha-
gedis. Mocht u tijdens de heidewandeling 
iets weg zien schieten, dan heeft u onge-
twijfeld een zandhagedis de stuipen op het 
lijf gejaagd.

Sander Koopman1

In Geologisch Museum Hofland is van sep-
tember 2017 tot en met december 2018 de 
tentoonstelling Gevonden Voorwerpen te 
zien. Deze tentoonstelling geeft de bezoe-
ker een actueel en integraal overzicht van de 

archeologie van het Gooi en omgeving, met 
aandacht voor zowel oude als recente vond-
sten. Dit artikel geeft een toelichting op de 
tentoonstelling, het bijbehorende concept 
en de redenen om deze tentoonstelling op te 
zetten.

Geologisch Museum Hofland.

Foto: Sander Koopman
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Historie
De collectie van archeologische objecten uit 
het Gooi begon vorm te krijgen in de loop 
van de 19e eeuw, dankzij de activiteiten van 
de Hilversumse notaris Albertus Perk. Hij on-
derzocht de grafheuvels op de Gooise heide 
en verzamelde de objecten die hij hierin aan-
trof. Naar aanleiding van zijn ontdekkingen 
zijn naderhand door diverse instellingen on-
derzoeken uitgevoerd naar de grafheuvels. 
Begin 20e eeuw zijn op het terrein van de 
haardenfabriek van Jaarsma in Hilversum be-
langrijke vondsten gedaan. Verder zijn er in 
1938 op de Lange Heul opgravingen gedaan, 
waarbij diverse vondsten zijn geborgen. De 
toenemende aandacht voor archeologie gaf 
aanleiding tot de inrichting van een archeolo-
gische collectie in het Museum voor het Gooi 
en omstreken, later het Goois Museum, dat 
is opgericht in 1934. Na de Tweede Wereld-
oorlog maakte de amateurarcheologie een 
sterke groei door, die uiteindelijk resulteer-
de in de oprichting van de Archeologische 

Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland 
(AWN) in 1951. De afdeling Naerdincklant, 
met als aandachtsgebied het Gooi en omstre-
ken, werd vervolgens opgericht in 1952. Dat 
archeologie bedrijven een populair tijdver-
drijf is (geweest) voor oud en jong bewijst de 
GSAW (Gooische Studiegroep van Archeolo-
gische Wetenschappen). Het was een groep 
van scholieren die zich gedurende de jaren 
’60 in hun vrije tijd bezig hield met het zoe-
ken naar archeologische vondsten. Uit hun 
activiteiten zijn onder meer de opgravingen 
aan de Vredelaan-Zevenenderdrift te Laren 
voortgekomen! 
Een ander voorbeeld betreft de Historische 
Kring Loosdrecht samen met de Stichting 
Loosdrechts Porselein. Deze organisaties 
hebben de afgelopen tientallen jaren veel 
objecten verzameld van opgravingen in 
Loosdrecht en omgeving. De activiteiten van 
dergelijke organisaties, maar ook van onge-
bonden amateurs, hebben geleid tot het ont-
staan van omvangrijke archeologische collec-
ties. Een deel van de vondsten is in de loop 
van de tijd naar het Goois Museum gegaan. 
Er zijn echter nog steeds heel wat particulie-
ren met eigen collecties, die doorgaans niet 
ontsloten zijn voor het publiek. De collectie 
van het Goois Museum is sinds 2015 terecht 
gekomen in het depot van Huis van Hilde het 
archeologiecentrum van de provincie Noord-
Holland in Castricum. Een klein deel is daar 
te zien in de vaste expositie, en enkele tien-
tallen objecten zijn in langdurige bruikleen 
gegeven aan Geologisch Museum Hofland. 
De tentoongestelde objecten vormen echter 
maar een fractie van wat er in het depot ligt.

Aanleiding
Zo was aan het begin van het derde millenni-
um de situatie ontstaan dat de grote archeo-
logische rijkdom van het Gooi maar zeer be-
perkt ontsloten was in een museale context. 
Gezien de toenemende landelijke en regio-
nale belangstelling voor cultureel erfgoed, 
zowel bij overheden, in het onderwijs als bij 
het ‘grote publiek’, was dat een merkwaar-
dige situatie. Het vormde voor AWN Naerdin-
cklant de aanleiding om te gaan onderzoeken 
of het mogelijk was om een nieuwe tentoon-

Copyright: Maarten Koole, Amsterdam, 2017

Poster van de tentoonstelling.
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Foto: Sander Koopman

Feestelijke opening op 15 september 2017. Tijmen Smit, locoburgemeester van Laren, zoekt de sleutel waarmee de 
tentoonstelling moet worden geopend.

stelling over de regionale archeologie op te 
zetten. Uiteindelijk vond Naerdincklant in 
Geologisch Museum Hofland een geschikte 
partner om gezamenlijk zo’n tentoonstelling 
op te richten. Gelukkig bleken diverse profes-
sionele organisaties en particulieren bereid 
om objecten in bruikleen af te staan; een be-
langrijke vereiste om door te kunnen gaan. 
Financiële middelen zijn verstrekt vanuit de 
exploitatiebegroting van het museum en 
middels een subsidie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Na het nemen van deze drie 
hobbels is begin 2016 gestart met de eerste 
voorbereidingen, en op 15 september 2017 is 
de opening van de tentoonstelling op feeste-
lijke wijze gevierd. 

Heldere doelstellingen
AWN Naerdincklant en Geologisch Museum 
Hofland hebben met Gevonden Voorwerpen 
een aantal heldere doelstellingen voor ogen:
- het bieden van een integraal overzicht 

van de regionale archeologie: vanaf de 
oudste vondsten tot in de 20e eeuw;

- het (opnieuw) tonen van de rijkdom van 
de archeologische collectie van het vroe-
gere Goois Museum;

- het tonen van een aantal belangwekken-
de vondsten van amateurarcheologen, die 
normaal niet voor het publiek te zien zijn

- het bieden van een platform c.q. uitvals-
basis voor archeologische publieksactivi-
teiten;

- het vergroten van het bewustzijn bij de 
inwoners van Gooi en Vechtstreek om-
trent de belangrijke archeologische waar-
den van hun woongebied;

- het bieden van een museale en educa-
tieve infrastructuur over archeologie als 
opmaat naar een Geopark Gooi en Vecht.

Totaalconcept
Om de gestelde doelen te bereiken is het 
onvoldoende om alleen een tentoonstelling 
aan te bieden. Zeker ook gezien de opkomst 
van wat wel de ‘beleveniseconomie’ wordt 
genoemd, waarbij geldt “…dat het vandaag 
de dag niet meer gaat om het aan de man 
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brengen van goederen en diensten (de schrij-
vers hanteren de term ‘commodities’), maar 
om het toevoegen van een meerwaarde, die 
zij ‘beleving’ noemen….” (A.H. Oldenbeu-
ving, bol.com, 8-9-2017). Ook de opkomst van 
het fenomeen concept2, dat de laatste jaren 
steeds meer opgeld doet in media- en enter-
tainmentland, was een aanleiding om verder 
te gaan dan alleen een tentoonstelling. Om 
aan deze aspecten invulling te geven is een 
netwerkgroep opgericht’, waarin diverse or-
ganisaties participeren die actief zijn op het 
vlak van natuur en erfgoed. Tijdens de loop-
tijd van de tentoonstelling organiseren zij ac-
tiviteiten op het vlak van archeologie, steeds 
gerelateerd aan de tentoonstelling. Zo heeft 
het Fietsgilde een nieuwe archeologische 
fietsroute ontwikkeld, waarin vondstplekken 
worden behandeld die ook in de tentoonstel-
ling aan bod komen.
Het IVN in het Gooi verzorgt diverse excursies 
met als thema archeologie. Voor de rondlei-
ders van IVN het Gooi en het Fietsgilde is een 

speciale cursus verzorgd (Sporen in het land-
schap). Die is opgezet om vertrouwd te raken 
met de regionale archeologie en de samen-
hang met geologie en landschap. Daarnaast 
organiseren Geologisch Museum Hofland en 
AWN Naerdincklant gedurende de looptijd 
van de tentoonstelling een gezamenlijk le-
zingenprogramma over archeologie. Hierbij 
worden onderwerpen uit de tentoonstelling 
nader belicht door specialisten. Voor kinde-
ren in gezinsverband worden er enkele da-
gen met jeugdactiviteiten georganiseerd. 
Voor scholen beschikt het museum over een 
programma dat inpasbaar is in de tentoon-
stelling. Ook worden er diverse cursussen, 
lezingen en bijeenkomsten over regionale 
archeologie en landschap gerealiseerd. Die 
zijn er speciaal voor historische kringen, re-
gionale bibliotheken en volksuniversiteiten. 
Hieraan verleent ook de Werkgroep Gooi-
ologie medewerking. Tot slot wordt de ten-
toonstelling ondersteund door een gratis 
beschikbaar e-boek Archeologie tussen Vecht 

Foto: Sander Koopman

impressie van de tentoonstelling, deel nieuwe en nieuwste tijd. Een blikvanger is de vitrine met Loosdrechts porselein
(collectie SLOP).
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en Eem (Koopman, 2016)3. Dit boek geeft 
een contemporain overzicht van de regionale 
archeologie en behandelt vele onderwerpen 
uit de tentoonstelling in meer detail. 

De tentoonstelling
De opzet van de tentoonstelling is chronolo-
gisch. De archeologische tijdschaal is hierbij 
gebruikt als kapstok. Per archeologisch tijd-
vak zijn informatieposters gemaakt en vitri-
nes ingericht. De rijk geïllustreerde posters 
bevatten inleidende teksten over de archeolo-
gische tijdvakken, regionale bijzonderheden, 
beschrijvingen van vindplaatsen en toelich-
tingen op de in de vitrines tentoongestelde 
objecten. Aan de inspanningen van eerdere 
generaties wordt recht gedaan middels infor-
matie over de historische collectievorming in 
het Gooi. Hieraan is vorm gegeven door het 
tonen van historische krantenpagina’s over 
archeologische onderwerpen. Daarnaast zijn 
enkele multimediatoepassingen gerealiseerd, 
zowel voor kinderen als voor volwassenen, 
en is er een ‘localsite’ beschikbaar waarop 
verdiepingsinformatie is te raadplegen. De 
objecten in de tentoonstelling zijn afkomstig 
van een zestal bruikleengevers: Huis van Hil-
de, Rijksmuseum voor Oudheden, Stichting 
Loosdrechts Porselein, Ben Walet, Olaf Lan-
gendorff en Wim Zondag. De tentoonstelling 
bevat meerdere unica: voor het eerst in de 
regio tentoongestelde objecten. Het betreft 
onder meer kwartsietartefacten uit het laat-
paleolithicum en munten uit de Romeinse 
tijd. Alle zijn die gevonden in het Gooi: Loos-
drechts porselein uit een archeologische con-
text en de vrijwel gave vuurstenen bijl die 
gevonden is bij De Drie Eiken te Baarn. Ook 
besteedt de tentoonstelling aandacht aan re-
cente ontdekkingen, zoals de opgraving van 
een mesolithisch kamp aan de Staringlaan te 
Soest. 

Samenwerking
Eveneens bijzonder aan deze tentoonstelling 
is de samenwerking tussen de diverse organi-
saties. Geologisch Museum Hofland en AWN 
Naerdincklant hebben voor het eerst in hun 
bestaan gezamenlijk een tentoonstelling op-
gezet. Hier is duidelijk sprake van synergie, 

want de beide organisaties hebben ieder zo 
hun eigen specifieke expertise en netwerk. 
Alleen door de combinatie daarvan is het 
gelukt om ’Gevonden Voorwerpen’ tot stand 
te brengen. Ook de samenwerking met vele 
andere organisaties, zoals Fietsgilde, IVN 
Gooi, Stichting Omgevingseducatie, Stichting 
Geopark, Vrienden van het Gooi, werkgroep 
Gooiologie (onderdeel van TVE) en diverse 
historische kringen was vruchtbaar en heeft 
duidelijk meerwaarde getoond. Dankzij de 
intensieve contacten met deze organisaties 
kunnen de vele ondersteunende en promoti-
onele activiteiten tot stand komen en berei-
ken we een veel groter publiek. Tot slot lijkt 
het erop dat de nadruk op samenwerking 
tussen organisaties ook in het voordeel heeft 
gewerkt bij de fondsenwerving. Subsidiever-
strekkers kijken hier heel kritisch naar en zijn 
doorgaans eerder bereid om met geld over 
de brug te komen als er sprake is van een al-
liantie dan wanneer een organisatie solistisch 
te werk gaat.

Tot besluit 
Met de realisatie van de tentoonstelling is 
een bijzondere productie tot stand gebracht, 
waarbij op integrale wijze het regionaal ar-
cheologisch erfgoed in de schijnwerpers 
wordt geplaatst. Hier past een woord van 
dank aan de tientallen personen die met to-
meloze inzet en geheel belangeloos aan dit 
project hebben meegewerkt. Het resultaat 
mag er zijn! Hoewel de tentoonstelling tijde-
lijk is, hopen we dat de effecten ervan veel 
langer beklijven. Wellicht kan ’Gevonden 
Voorwerpen’ als opmaat dienen naar een uit-
gebreidere permanente archeologische expo-
sitie over het Gooi.

Praktische informatie
We nodigen iedere lezer uit om de tentoon-
stelling met eigen ogen te komen bekijken 
en om deel te nemen aan het bijbehorende 
activiteitenprogramma.
Meer informatie over Geologisch Museum 
Hofland is te vinden op: www.geologischmu-
seumhofland.nl. Het volledige activiteiten-
programma rondom de tentoonstelling is te 
vinden op http://www.awn-archeologie.nl/af-

3  Zie website www.vriendenvanhetgooi.nl
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deling/naerdincklant/activiteiten. Detailinfor-
matie is doorgaans te vinden op de website 
van de uitvoerende organisatie.

Bronnen
Crucq-Toffolo, G.,& Knitel S. (2014). Concept-
denken, van slapend naar levend. Basisboek 
conceptontwikkeling. BIS Publishers, Amster-
dam.
Koopman, S. (2016). Archeologie tussen Vecht 
en Eem. AWN Naerdincklant.

Op 26 mei 2018 organiseert de VVG in de ochtend voor haar leden en andere belangstellenden 
een programma met een lezing en een bezoek aan de tentoonstelling. Aansluitend volgt een 
wandeling langs een aantal archeologische vindplaatsen. Reserveer deze datum alvast. Nadere 
informatie over dit  gebeuren zal worden opgenomen in Vrienden van ‘t Gooi 2018-1.

1  Drs. S. (Sander) Koopman is projectleider van de ten-
toonstelling Gevonden Voorwerpen. Daarnaast is hij 
voorzitter van AWN Naerdincklant, medewerker bij 
Geologisch Museum Hofland, hoofdredacteur van het 
archeologisch tijdschrift Archeologica Naerdincklant 
en docent Natuurgidsenopleiding bij het IVN Gooi. Hij 
houdt zich bezig met regionaal geologisch en archeolo-
gisch onderzoek en heeft hierover meerdere boeken en 
artikelen geschreven. In het dagelijks leven is hij werk-
zaam als testadviseur bij ProRail.

2  Een concept wordt in de marketing- en mediawereld 
gedefinieerd als: ‘… een basisidee dat alle uitingen van  
de communicatie bij elkaar houdt, betekenis creëert en 
een herkenbaar gezicht geeft’ (Crucq-Toffolo & Knitel, 
2014).

Hans Hoes

De werkgroep duurzaamheid van ons ken-
niscentrum heeft het bestuur een aantal 
voorstellen gedaan over de positie, die onze 
vereniging t.a.v. het thema duurzaamheid 
zou kunnen innemen. Er wordt voorgesteld 
op een beperkt aantal thema’s iets te doen. 
Andere thema’s, zoals bijv. zonne energie en 
ecologisch tuinieren, zijn al door vele ande-
ren opgepakt. De VVG zou dat wel kunnen 
promoten, maar gaat geen aanvullende acti-
viteiten ondernemen.

Natuurlijke hovenier
Zo is Randolph Pelsink, een van onze natuur-
wachters, hovenier; hij verricht zijn werk zo-
veel mogelijk ecologisch verantwoord. Hij 
doet dat uit een liefde voor alles wat leeft 
en groeit. Om dat te bereiken gebruikt hij zo 
weinig mogelijk meststoffen en zeker geen 
kunstmest. Die put de bodem juist uit en ver-
nietigt het bodemleven. 
Randolph zegt: “Gedroogde koeienmest of 
korrels van slachtafval zijn oké. Verder ge-
bruik ik wel kalk bij bepaalde gewassen, 
maar dat is geen mest. Chemische bestrij-

dingsmiddelen zijn uit den boze, maar er zijn 
veel alternatieven. Neem schoonmaakazijn 
tegen algen op de bestrating. Als je er een 
flinke schep pekel bij gooit, helpt het ook 
tegen grasjes en dergelijke. Of groene zeep 
met spiritus tegen bladluis en afrikaantjes 
planten tegen rozenaaltjes.

Foto: internet

Afrikaantjes.
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Foto: internetIn een gezonde tuin probeer ik zo weinig mo-
gelijk de grond te verstoren. Dus liever niet 
schoffelen en helemaal niet zomaar de boel 
omspitten. Zo geef je ongewenste vegetatie 
de minste kans zaad te schieten. Daarbij is in 
de bovenste centimeter aarde een heel ander 
bodemleven aanwezig dan tien centimeter 
dieper, en helemaal dan op dertig centimeter 
diep! Deze fauna en schimmels helpen voor 
een groot gedeelte mineralen bereikbaar te 
maken voor de vegetatie bovengronds. Daar-
voor geven de planten dan weer voedingstof-
fen via het wortelgestel terug. Een symbiose 
dus. 
Kunstmest verstoort het bodemleven, omdat 
planten de makkelijkste weg kiezen. Als ze de 
belangrijkste mineralen zo op kunnen pikken, 
hoeven ze ook geen voedingsstoffen meer af 
te geven. Dan sterven de microben. Dat is op 
langere termijn dus erg slecht voor de siertuin.

Het is vooral de eerste tijd nogal bewerkelijk 
om ongewenste begroeiing handmatig te 
verwijderen, vooral met hardnekkige soorten 
zoals kweekgras en zevenblad. Toch gaat het 
je op den lange duur erg veel werk besparen.
Geef mooie wilde planten zoals teunisbloem 
en vingerhoedskruid een kans. Zij zullen zelf 
een plekje vinden en houden andere ‘onkrui-
den op afstand. Bovendien zorgen zij ervoor, 
dat de fauna bovengronds gezond blijft. Ze 
kunnen worden verplant, of verwijderd, wan-
neer ze op een echt foute plek staan. 
Inheemse wilde planten zijn voedselbronnen 
voor allerlei insecten en hun kroost. Die trek-
ken op hun beurt weer vogels aan en je ziet 
het plaatje voor je ogen groeien. Wil je ein-
delijk dat hoekje takjes en blad opruimen... 
Ligt er een egel onder te slapen. Op safari in 
je achtertuin!”

Moes- en siertuin 
Voor een moestuin gelden weliswaar heel 
andere regels. Er wordt afhankelijk van de 
grootte in geploegd, of gespit. Ook veel ge-
mest, ingezaaid, of aangeplant en dan heel 
veel geschoffeld. Dat geeft de grootste op-
brengst aan groente. Dat is heel wat anders 
dan in een natuurlijke siertuin met zoveel mo-
gelijk inheemse bloemen, planten en struiken.

Niet iedereen is het eens met zijn werkwijze. 
Het liefst ziet men dat een tuin met een blad-
blazer helemaal steriel wordt gemaakt, en de 
heggen altijd even strak zijn. Overdreven ge-
steld, wat begonia’s en geraniums met rond-
om kale grond.
Wanneer je met het nodige respect met de 
eigen tuin omgaat, wordt dit beloond. Daar-
om is het erg jammer dat veel mensen er voor 
kiezen om hun tuintje te betegelen. Als men 
echt niet van plan is om ooit iets aan de tuin 
te gaan doen wordt het een bende. Wel goed 
voor de ‘wilde’ natuur maar het ziet er niet 
uit. Een onderhoudsvrije tuin bestaat niet, 
maar het is wel mogelijk om met een mini-
mum aan inspanning iets leuks te onderhou-
den. Juist met een drukke baan is het heel 
gezond om een paar uurtjes per week met 
de natuur bezig te zijn. Helaas ontbreekt het 
vaak aan kennis en daarmee ook aan interes-
se. Ook zonder dat je ‘groene vingers hebt is 

Vingerhoedskruid.
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de kans groot enthousiast te raken door je in 
je eigen tuin te verdiepen.

Profiteren van het bodemleven
Homeopaat Karel Eigenraam, die zich bezig-
houdt met natuurlijke ziektewering en bo-
demlevenbeheer, onderschrijft de werkwijze 
van Randolph. Hij voegt er nog wat aan toe. 
Onze bodem zit vol met schimmels en bacteri-
en. Die organismen zijn een essentieel onder-
deel van ons ecosysteem en staan onderaan 
in de voedselpiramide. Alles wat in de bodem 
terecht komt wordt door hen afgebroken 
en opgegeten. Zij nemen stoffen op uit de 
bodem en bieden -met mineralen uit de bo-
dem- gezonde voeding voor de planten via 
het wortelstelsel. Omdat schimmels in lange 
ketens in de grond zitten, wordt aanbevolen 
de grond niet om te spitten. Dan worden al 
die ketens verbroken. Plantenwortels nemen 
voedsel sneller op en groeien beter wanneer 
er veel bacteriën en ander bodemleven rond 
de wortels aanwezig is. Het sap dat wortels 
afscheiden, is weer voeding voor de bacte-
riën en schimmels. Bacteriën leveren opge-
slagen voedingsstoffen, zoals mineralen, aan 
de planten. Bovendien stimuleren zij het im-
muunsysteem ervan, waardoor die minder 
vatbaar zijn voor ziekte. Bacteriën verbeteren 
de bodemstructuur, zodat planten een betere 
doorworteling krijgen en maken het ziekte-
verwekkers moeilijker om de plant te infec-
teren. Ze laten namelijk geen voedsel over 
voor ziekteverwekkers. Hetzelfde geldt voor 
schimmels en de verhouding schimmels/bac-
teriën is essentieel voor een optimaal groei-
proces. Daarom onderzoekt Karel in zijn la-
boratorium de verhouding tussen schimmels 
en bacteriën van grondmonsters en adviseert 
landbouwers over natuurlijke grondverbete-
ring in plaats van het toevoegen van kunst-
mest. Een uitspraak van hem: “NPK (Kunst-
mest) is als een ’patatje met’ voor de planten. 
Lekker, maar niet gezond. Compostthee is 
veel beter.”
Karel Eigenraam geeft daarmee aan dat plan-
ten kunstmest best prettig vinden, ze bloeien 
ervan op, maar toedienen is niet gezond. Al-
lereerst wordt het verder bodemleven ver-
stoord (zie boven); maar bovendien worden 

de plantenwortels lui. Die worden niet uitge-
daagd om dieper de bodem in te groeien, op 
zoek naar bacteriën en schimmels. Daarmee 
worden ze vatbaarder voor ziektekiemen. 
Het is daarom veel beter de natuur zelf zijn 
werk te laten doen. Je zou natuurlijke stof-
fen in plaats van kunstmest moeten gebrui-
ken om de grond te verbeteren. Bekend is 
de ‘compostthee’, gemaakt van water en 
compost, waarmee veel microben kunnen 
worden gekweekt. Giet die over de siertuin; 
het resultaat is verbluffend. Het middel is ook 
verkrijgbaar in de handel.

Adviezen voor tuinliefhebbers
Karel adviseert vooral natuurlijke bodem-
verbeteraars te gebruiken en vooral geen 
kunstmest. Bovenaan staat de compost, dat 
werkt altijd positief en bevordert de ontwik-
keling van de micro organismen in de bo-
dem. Als alternatief noemt hij gedroogde 
kippenmestkorrels of vidi-funda (zie www.
partnerswithnature.org). Deze middelen dra-
gen bij aan optimale tuin, waarin vooral de 
natuur zijn werk kan doen. Laat zoveel mo-
gelijk het spitten en schoffelen achterwege. 
Op You Tube zijn diverse filmpjes te zien over 
bodembeheer, bacteriën, schimmels en com-
postthee.

Foto: internet

Compostthee.
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Winter- en voorjaarswandelingen 2018

Randolph Pelsink

Nieuwjaarswandeling Peerlkamp
Datum: zondag 14 januari
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer twee uur
Vertrekpunt: Schuttersweg ter hoogte van nr. 
26, 1217 PZ (Roland Holst College)
Verrassend groene wandeling naar hartje Hil-
versum, Oude Haven en Corversbos 

Uilenexcursie Gooilust
Datum: zaterdag 24 februari
Vertrektijd: 18.30 uur
Duur: ongeveer anderhalf uur
Vertrekpunt: Einde oprijlaan van het land-

goed Gooilust, tegenover Zuidereinde nr. 
116, 1243 KL ’s-Graveland. Stille wandeling 
in het donker op zoek naar roepende bosui-
len. Zorg voor stevige schoenen vanwege de 
boomstronken en kuilen.
Aanmelden is verplicht in verband met maxi-
maal aantal deelnemers: Randolph Pelsink, 
035-683 64 73 of e-mail: natuurwacht@vrien-
denvanhetgooi.nl 

Oud Naarden en Limitische heide
Datum: zondag 18 maart
Vertrektijd: 10.00 uur
Duur: ongeveer twee uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats Oud Valkeveen 
1411 GZ Naarden.

Foto: Roelof Molenaar

Bosuil.
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In dit jaargetijde volop vogelzang. De wan-
deling gaat langs diverse oude engen, die 
nog herinneren aan de erfgooierstijd. Op de 
Limitische Heide zullen we diverse zeldzame 
planten kunnen zien.

Eempolder
Datum: zondag 8 april
Vertrektijd 10.00 uur
Duur: ongeveer drie uur
Vertrekpunt: Carpoolplek Stichtseweg, 1261 TA 
Blaricum (ook te bereiken met bus 320).
Genieten van het mooie weidelandschap met 
de vele waaien en de water-, riet- en moe-
rasvogels. Een verrekijker is hier zeer nuttig, 
vooral bij de vogeluitkijkhut over het Eem-
meer. Op de dijken kan het glad zijn en we 
moeten over hekken klimmen.

Rondje Naarden Vesting
Datum: zondag 22 april
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer twee uur
Vertrekpunt: Adriaan Dortsmanplein (markt-
plein), Naarden Vesting.
Een rondje om de vesting met zijn rijke his-
torie is ook geschikt voor scootmobiels, mits 
met begeleiding voor rolstoelgebruikers. Bij 
de vesting Naarden gaan natuur en historie 
hand in hand. Vaak is hier ook een interes-
sante flora te vinden op de vestingwallen.

Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zaterdag 28 april 2018
Vertrektijd: 10.00 uur
Duur: ongeveer 2 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats bij NS-station Bus-
sum-Zuid.
Een fraai heidegebied, unieke houten huizen 
en een voormalige zanderij met een heel in-
teressante nieuw ontstane flora worden be-
zocht.

Lage Vuursche, De Stulph en Pluismeer
Datum: zondag 6 mei
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer twee uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats bij Theehuis 
’t Hooge Erf, Hoge Vuurseweg 11, 3749 AB 
Baarn. Ook te bereiken met buslijn 70.

Mooie wandeling met de adembenemende 
heide van De Stulp en een vogeluitkijkhut. 
Een afwisselend gebied met oude schapen-
driften, eeuwenoude grafheuvels, een fraai 
geaccidenteerd heideterrein en een mooi 
heideven.

Hilverbeek en Spanderswoud
Datum: zondag 20 mei
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer twee uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats Oude Meentweg, 
net voorbij de beeldentuin op nr. twee, 1243 
JD ’s-Graveland. Ook te bereiken met buslijn 
105 (halte Corverslaan).
Gevarieerd gebied met zeer oude bomen. 
Gezellige wandeling door twee prachtige 
rustige landgoederen met veel oude bomen 
en fraaie waterpartijen.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt 
altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld 
zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten 
en/of consumpties zijn voor eigen rekening. 
Honden kunnen absoluut niet worden toege-
laten, ook niet aangelijnd.
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het 
recht voor om excursies af te gelasten wan-
neer extreme (weers-)omstandigheden daar-
toe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de 
gidsen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem 
bij twijfel even contact met ons op. Voor na-
dere informatie kunt u terecht bij de Gooise 
Natuurwacht in Hilversum, telefoon: 035-683 
64 73, of per e-mail: natuurwacht@vrienden-
vanhetgooi.nl
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De uiterste inleverdatum van kopij voor nummer 2018-1 is 16 februari 2018.

In de periode van 28 oktober-3 november is 
de Week van de Erfgooier gehouden. Dit ter 
gelegenheid van het feit, dat de Stichting Stad 
en Lande haar 40-jarig bestaan vierde. De 
stichting is de voortzetting van de agrarische 
belangen van de voormalige erfgooierorgani-
satie. De erfgooierweek was gevuld met ma-
nifestaties, georganiseerd door de Stichting 
Stad en Lande, Vrienden van het Gooi, het 
Goois Natuurreservaat en de historische krin-
gen. Elders in dit nummer wordt aandacht ge-
schonken aan de door de Vrienden in het ka-
der hiervan georganiseerde bijeenkomst ‘De 
eigenzinnige erfgooiers’.
Het sluitstuk van de week was op 3 november 
in de Grote Kerk in Naarden de presentatie 
van het boek ’Erfgooiers geportretteerd.’
De samenstelling hiervan was in goed handen 
bij Koos Breukel, befaamd om zijn portretfo-
tografie en de historicus Anton Kos, vermaard 
door zijn publicaties over de Gooise historie. 
Het resultaat van die samenwerking is een 
prachtig boek geworden. 

Op pagina 5 van het boek staat een topogra-
fische kaart afgedrukt uit 1719 die betrekking 
heeft op Gooiland met alle Gooise dorpen. Die 
is afgedrukt in een projectie die eeuwen gele-
den werd gebruikt. Om de noordzijde hiervan 
te zien te krijgen moet het boek een halve slag 
worden gedraaid.
De uitgave wordt geopend met informatie 
over het oeuvre van de fotograaf, daarbij en-
kele portretten van ondermeer Jan Wolkers en 
Remco Campert.
Het boek is hoofdzakelijk gevuld met portret-
ten. Een deel heeft betrekking op een selectie 
van overerfden van negenendertig erfgooiers. 
Dat geldt evenzo voor de portretten van vijf-
tien  families. Het geheel is een lust voor het 
oog. Op een aantal plekken zijn daarbij uit-
spraken van hen vermeld. Als intermezzo zijn 
op tien dubbele pagina’s vullende foto’s opge-
nomen van Gooise landschappen, die vervaar-
digd zijn door Dirk Kome.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en 
online te bestellen via de webwinkel van het 
Goois Natuurreservaat.

Breukel, K.& Kos, K. 2017. Erfgooiers gepor-
tretteerd. Goois Natuurreservaat & Stad en 
Lande van Gooiland. Prijs € 29,95.

Dick A. Jonkers
De bokkenboer, 1910.
Olieverf op doek. Gemeente Laren.

Willy van Schoonhoven van Beurden, 1883-1936
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