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Voorwoord
Ook het laatste nummer van 2022 verschijnt wat later 
dan gebruikelijk: het is opgeschoven omdat ook het 
vorige nummer later verscheen dan gepland. Dat had 
te maken met de vakanties van de redactieleden. Om 
niet weer daarmee vast te lopen, hebben we het ver-
schijningsschema aangepast: voor 2023 is dat maart, 
juni en oktober.
Een paar krenten uit de pap die we u deze keer 
voorzetten. De redactie heeft zich voorgenomen in 
een aantal afleveringen aandacht te besteden aan de 
bijzondere begraafplaatsen die her en der in het Gooi 
zijn te vinden. Als eerste komt deze keer Gedenkt te 
Sterven in Hilversum aan de beurt.
Het Gooise landschap komt aan de orde in artikelen 
over het Kocherbos in Muiderberg en over de Horster-
meerpolder. In artikelen over de mol, de wolf (mis-
schien) en de Gooise Heemtuin ontmoetingen met de 
fauna en de flora die dit landschap bevolken.
In dit nummer vindt u ook een artikel over struikel-
stenen in Naarden. Het is van de hand van Jan Hein 
Bannier, tot kort geleden lid van de redactie van dit 
tijdschrift. Als in dit tijdschrift over het verleden wordt 
geschreven, is dat meestal over het min of meer verre 
verleden. Maar ook de in dit artikel beschreven recente 
gebeurtenissen vormen een deel van de geschiedenis 
van het Gooi.
De redactie had in eerste instantie met dichter Ruud 
Hehenkamp afgesproken dat hij voor één jaargang 
bijdragen zou leveren. Wij hebben geconcludeerd dat 
zijn werk een waardevolle aanvulling op ons blad is en 
met Ruud is afgesproken dat we de samenwerking het 
komende jaar (en misschien nog langer) voortzetten. 
Enkele verslagen en boekbesprekingen completeren 
dit nummer.

De redactie.
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Breaking
News
Onderstaand bericht bereikte de redactie op een moment dat de slui-

tingsdatum van de inzendtermijn voor kopij voor dit nummer al even 

achter de rug was. Toch kon er ruimte beschikbaar worden gemaakt 

om dit bijzondere bericht met u te delen. De redactie streeft ernaar om 

in het volgende nummer, te verschijnen in maart 2023, nader op dit 

bericht in te gaan.

Goois	Natuurreservaat	start	met	nieuw	educatief	programma	
dankzij	de	Vereniging	Vrienden	van	het	Gooi
Het Goois Natuurreservaat start een geheel nieuw programma rond natuureducatie, 
natuurvoorlichting en natuurbeleving voor jongeren. Het bestaat uit een doorlopende 
leerlijn van groep 1 van het basisonderwijs tot 6 vwo. Het programma ‘Leren in en over 
het Goois Natuurreservaat’ is mogelijk gemaakt door een grote financiële bijdrage van de 
Vereniging Vrienden van het Gooi en ontwikkeld in samenwerking met Omgevingseduca-
tie Gooi, Vecht- en Eemstreek.
Vereniging Vrienden van het Gooi is enkele jaren geleden door de heer Wim Binnendijk 
benoemd tot zijn enige erfgenaam, met als opdracht de opbrengst te besteden aan na-
tuur- en milieueducatie voor jongeren. Besloten is een aanzienlijk deel van dit bedrag 
te doneren aan één groot bijzonder doel. Teamleider Goois Natuurreservaat Carla 
Kersbergen over deze bijdrage: “Wij zijn enorm blij met deze steun, want ook het Goois 
Natuurreservaat wil graag kinderen en jongeren in contact brengen met hun natuurlijke 
leefomgeving.”

De Vereniging Vrienden van het Gooi maakt dit programma ‘Leren in en over het Goois 
Natuurreservaat’ mogelijk met een donatie van tweehonderdduizend euro.
Het resterende deel van het vermogen is belegd in een fonds, waaruit jaarlijks donaties 
kunnen worden gedaan in overeenstemming met de wens van erflater. Het nieuwe edu-
catieve programma van het Goois Natuurreservaat, dat de komende drie jaar zal worden 
opgezet, voldoet exact aan het doel. 

De Vrienden van het Gooi zijn verheugd op deze wijze te kunnen bijdragen aan de educa-
tie van volgende generaties, om hen in contact te brengen met de natuur, te inspireren, 
te motiveren en om later de verantwoordelijkheid voor het beschermen van de natuur 
over te nemen.
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Gedenkt te Sterven,
Hilversums oudste
begraafplaats
Hans Hoes

Midden in het huidige centrum van Hilversum, vlakbij de Grote Kerk en het 

voormalige postkantoor, bevindt zich een ommuurde groene oase. Dit parkje was 

van 1793 tot 1943 een begraafplaats, de oudste van Hilversum. Pogingen in 

1952 en 1964 om van de begraafplaats een parkeerterrein te maken, mislukten. 

Vanaf 1973 is het een stadspark met nog zo’n 128 graven. Sinds 1996 is het 

een gemeentelijk monument en in beheer bij de Stichting De Hof. Het park is een 

bezoek meer dan waard.

Begraafplaats Gedenkt te Sterven, zuidzijde. Foto: Erik van Wijland.
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Ontstaan	Gedenkt	te	Sterven
Tot in de 19e eeuw was het gebruikelijk dat wel-
varende lieden in de kerk begraven werden. De 
zerkenvloeren in oude kerken tonen dat aan. De 
gewone man en de armen werden net buiten de 
kerk, op het kerkhof, begraven. Maar de kerk als 
begraafplaats was onhygiënisch en het stonk er 
vaak naar de ontbindende lijken. Artsen en do-
minees bepleitten daarom het stichten van een 
begraafplaats buiten de dorpskern. In Frankrijk 
was dat vanaf 1776 verplicht en in Nederland 
vanaf 1795, na de Bataafse Omwenteling. Maar 
al eerder waren er zogenaamde ‘buitenbe-
graafplaatsen‘ ontstaan, o.a. in Scheveningen 
(1779) en Tiel (1786). Op 28 juli 1792 werd 
door de Hilversumse schout, burgemeesters en 
kerkmeesters in een gezamenlijke vergadering 
unaniem besloten tot een buitenbegraafplaats. 
Daartoe werd een perceel van 111 bij 21 meter 
buiten het dorp, achter de kerk, aangekocht. De 
Grote Kerk lag namelijk aan het einde van het 
dorp, erachter begonnen de boekweitakkers. 
Voortvarend werd met de aanleg begonnen. 
Er werd een grote muur rondom het terrein 
gemetseld - als waren het kerkmuren. De inde-

ling van de graven was erg gelijkend op die van 
de zerken in de kerk. De graven en grafkelders 
lagen aaneen, afgedekt met stenen, zoals eerder 
op de kerkvloer. 
Dat was toen overigens bij alle buitenbegraaf-
plaatsen gebruikelijk. Het een en ander is 
thans nog herkenbaar in het parkje Gedenkt te 
Sterven. De eerste inschrijving in het begraaf-
boek is die van Jan van Kampen, begraven op 
1 januari 1793. Daarom wordt die datum aan-
gehouden als die van de ingebruikname van de 
begraafplaats. In 1795 heeft de Gereformeerde 
Gemeente het kerkhof overgedragen aan de 
burgerlijke gemeente. 
Al in 1811 besloot het gemeentebestuur tot 
uitbreiding. In 1813 werd de benodigde grond 
aangekocht en de begraafplaats uitgebreid tot 
de huidige omvang van 111 bij 42 meter. Het 
padenstelsel werd uitgebreid en er werd een 
baarhuisje geplaatst aan de zuidzijde. In 1932 is 
dat afgebroken.

Inrichting en onderhoud
Zoals hierboven aangegeven, was de begraaf-
plaats in eerste instantie een kopie van het 
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Aaneen gelegde grafzerken. Foto: Erik van Wijland.



7

begraven in en om de kerk, de vroegere 
begraafplaats. Erg sober in aanleg - er moes-
ten gewoon zoveel mogelijk mensen begraven 
kunnen worden. Na de uitbreiding in 1813 was 
er in 1830 uitgebreid onderhoud nodig. Een 
deel van de muur moest worden vervangen. 
Daarna is er in 1868, 1874 en 1881 uitgebreid 
onderhoud gepleegd. Medio 19e eeuw werden 
langs de paden bomen geplant. Er kwamen 
sparren en beuken, later ook kastanjes. Doctor 
J.F. van Hengel (een bekende Hilversumse arts) 
beschreef in 1875 in zijn boek ‘Geneeskundige 
Plaatsbeschrijving van het Gooiland’ over de 
begraafplaats: “Er staan twee rijen kastan-
jebomen, die door hun weligen groei en hun 
rijken bladerdos de zonnestralen onderschep-
pen en het uitdrogen verhinderen. Daar ze in 
de richting van ’t zuiden naar ’t noorden zijn 
aangelegd, beletten ze de schadelijke dampen, 
die uit het meest bevolkte gedeelte van het 
kerkhof opstijgen, zich over het dorp te ver-
spreiden.” In die tijd was het nog gebruikelijk 
om de graven pas met zand te bedekken als ze 
- vooral de graven van de armen - vol waren. 
Er werd gestapeld begraven! Van Hengel heeft 
zich ingezet om de hygiëne in Hilversum (ook 
bij de begraafplaats) te verbeteren. Thans zijn 
er nog een tiental grote bomen in het park, 
waaronder beuken, essen, wintereiken, een 
paar hazelaars en een paardenkastanje.

Gebruik	van	Gedenkt	te	Sterven
De begraafplaats was erg in trek bij de gegoede 
burgerij, aangezien het de enige plek in de 
wijde omgeving was waar de graven zo droog 
gelegen waren. Dat was 15 meter boven het 
grondwater. Bekende families, die in de zomer 
op de buitens in en rondom ’s-Graveland 
verbleven, kochten er daarom hun graven. 
Voorbeelden ervan zijn de families Dedel, 
Corver Hooft en Ortt. 
Hun graven liggen er nog. Ook bekende Hil-
versummers zoals Houtman, Nieuwenhuysen, 
Vlaanderen en Perk kochten er hun graf. De 
koopgraven liggen vooral in het noordelijke 
deel van de begraafplaats en de huur- en 
armengraven aan de zuidzijde. Pas in 1869 
kwam er wettelijke regelgeving voor de wijze 
van begraven. Daarom stelde ook de gemeente 
Hilversum, ondersteund door dr. Van Hengel, 
regels in met betrekking tot het begraven. Alle 
graven moesten met zand worden aangevuld, 
maximaal drie, later twee, lijken per graf en 
grafrust tot 15 jaar, zo werd bepaald. Toch 
raakte Gedenkt te Sterven zo vol dat in 1887 
besloten werd een andere begraafplaats in 
te richten. Dat werd de Nieuwe Algemeene 
Begraafplaats aan de Bosdrift, die in 1890 
geopend werd. Er kwam een verbod op het 
uitgeven van nieuwe graven bij Gedenkt te 
Sterven.

Graf van Albertus Perk. Foto: Erik van Wijland.



88

Oorlogsmonument (oud-)leerlingen Het Nieuwe Lyceum. Foto: P. van Till, Wikipedia.
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zijn de fundamenten van de oude muur nabij 
de bouwplaats beschadigd. Er is daarom een 
grote duurzame restauratie van de oude muur 
nodig. Daar zet de stichting zich voor in. Hope-
lijk kan de muur op de oorspronkelijke plek ge-
restaureerd worden. Planning is dit eind 2023 of 
voorjaar 2024 gerealiseerd te hebben. Komend 
voorjaar zal de fondsenwerving van start gaan. 
Zo zet De Hof zich in om Gedenkt te Sterven 
ook de komende 25 jaar als een natuurlijke plek 
van rust en overdenking in het centrum van 
Hilversum in stand te houden. 

Bronnen
Oases van Rust, geschiedenis van de Hilver-
sumse begraafplaatsen; interview met mw. Flos 
Wisse Smit, voorzitter van de Stichting De Hof; 
internet en eigen waarneming.

Monument met steen uit Mauthausen.
Foto: P. van Till, Wikipedia.

Van	Gedenkt	te	Sterven	
naar stadspark De Hof
In 1899 werd voor de eerste keer gesproken 
over sluiting van de begraafplaats. In 1916, 1932 
en 1938 werden dezelfde voorstellen gedaan, 
echter zonder besluitvorming. De laatste begra-
fenis vond plaats op 26 juni 1941. Uiteindelijk 
is Gedenkt te Sterven op 30 april 1943 officieel 
gesloten verklaard. Snel trad het verval in. Met 
tussenpozen werd de begraafplaats weer opge-
knapt, maar telkens volgde weer een periode 
van verwaarlozing. Plannen in 1952 en 1964 
om er een parkeerterrein van te maken werden 
nog niet gerealiseerd. Uiteindelijk heeft de 
gemeenteraad in 1978, onder druk van betrok-
ken Hilversummers, de Bond Heemschut en 
de Hilversumse Historische Kring besloten het 
parkeerplan definitief in te trekken. Vanaf 1984 
heeft de Stichting Hilversum Pas Op zich inge-
zet voor de restauratie van Gedenkt te Sterven. 
In 1996 is daartoe de Stichting De Hof opgericht 
die Gedenkt te Sterven, inmiddels een gemeen-
telijk monument, voor 50 jaar van de gemeente 
in erfpacht heeft gekregen. Met sponsorgelden 
en subsidies is het park opgeknapt en als rust-
punt, in wat nu het centrum van de gemeente 
is, te bezoeken.

Stadspark De Hof, nu en later
Dit jaar viert de Stichting De Hof, met een aan-
tal vrijwilligers - tezamen zo’n 40 actieve perso-
nen - de eerste 25 jaar van de erfpacht. Met de 
gemeente zijn bij de start van de erfpacht twee 
taken afgesproken. Naast het onderhouden 
en restaureren van de begraafplaats Gedenkt 
te Sterven is de tweede taak het behouden en 
onderhouden van de Stadstuin De Hof, feitelijk 
hetzelfde terrein. Daar is nog een derde taak 
bijgekomen. Er bevinden zich namelijk een 
viertal oorlogsmonumenten op het terrein, 
waar jaarlijks de dodenherdenking plaatsvindt. 
Zo is er een monument voor de gevallenen van 
het Nieuwe Lyceum en een monument met een 
steen uit Mauthausen. Voor het laatste heeft 
oud-wethouder en verzetsstrijder Bill Minco 
zich ingezet. 
Bij de huidige nieuwbouw rondom het postkan-
toor en het oude gebouw van de Sociale Dienst 
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Wolf op de Hoge Veluwe
Foto: Gert-Jan van Sligtenhorst.

De wolf is terug

Dat de wolf terug is in ons land kan niemand zijn ontgaan. De persaandacht is 

groot, de meningen erover zijn verdeeld en de wolf verscheurt zelfs Provinciale 

Staten van Noord-Holland (krantenkop De Gooi- en Eemlander, 11 oktober 2022). 

Wat is de ontwikkeling en hoe reageren de natuurbeheerorganisaties in onze 

regio er op?

George Laeijendecker

Twee citaten
“Item, noch is waar, hoe dat een wolf omtrent 
den Jare 1565, in de wolfskamer was, ende hoe 
dat die wolf, met sijn beck, aen een paart sijn 
start soo langh vast houde, tot dat het paart 
omviel en beet hij het paart zijn Hals af.
Item, naderhant doen quam noch een wolf op 
een nacht in ’t Huijs daar nu rut Jansz perck 
woont, en beet een pinck of twee doot.”
(Kroniek I van Lambert Rijckxz Lustigh, Huizen 
1656-1727)

“Het Goois Natuurreservaat heeft bezoek gehad 
van een wolf. Op 6 april vond een wandelaar 
een dode ree in het Hilversumse deel van dit 
natuurgebied. Ingeseinde boswachters dachten 
de verwondingen te herkennen en hebben 
DNA-onderzoek laten doen. De uitslag van 
het onderzoek kwam 29 april binnen: de ree is 
inderdaad door een wolf gedood.”
(GNR Zomernieuwsbrief 30 juni 2022)
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De wolf is dus terug in onze regio. De Wolfska-
mer bij Huizen en de Wolfsdreuvik bij Hilversum 
herinneren ons in naamgeving aan een verleden 
waarin de wolf met drijfjachten werd gedood 
en verdreven tot het laatste exemplaar in onze 
regio, ergens in de 18e eeuw.

De	wolf	vestigt	zich	weer
De eerste in ons land waargenomen wolf stak in 
2015 vanuit Duitsland de grens over en doodde 
toen acht schapen. Daarna is het snel gegaan, 
rapporteert BIJ12 (uitvoerende organisatie van 
de provincies) op 22 september 2022: “Er zijn dit 
jaar in Nederland bij vier wolvenparen minimaal 
16 wolvenwelpen geboren. Minimaal drie in het 
gebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân, zes 
op de Noord-Veluwe, vier op de Midden-Veluwe 
en drie in Park De Hoge Veluwe. Dit betekent dat 
er vier roedels (een paar met jongen) in Neder-
land aanwezig zijn, waarvan een voor het eerst 
in het noorden van Nederland.
Op basis van foto’s en wildcamera-beelden 
zijn minimaal 16 welpen vastgesteld, maar er 
kunnen er meer zijn. In de periode 1 mei tot en 
met 31 juli zijn minimaal 11 zwervende wolven 
waargenomen in het noorden, oosten en midden 
van Nederland.”

Eén van die zwervende wolven heeft de Wester-
heide bij Hilversum bezocht. Deze wolf haalde 
ook de krant met een wandeling door Amers-
foort. Uit DNA-onderzoek bleek dat het deze 
wolf was die later is doodgereden op de A50. Ook 
Flevoland heeft inmiddels ‘haar wolf ’, in en rond 
het Kuinderbos.

Wat	vinden	onze	regionale
natuurbeheerders?
Karin Kos, directeur-rentmeester van het Goois 
Natuurreservaat, reageerde op het bezoek van 
een wolf op 6 april: “Als natuurbeheerder zijn we 
verheugd over het bezoek van een zwervende 
wolf in onze natuurgebieden. De wolf is welkom 
en krijgt bij ons de ruimte om zijn eigen weg te 
zoeken.” Verder meldt het GNR: “Boswachters 
van het Goois Natuurreservaat hebben op een 
aantal plekken in het natuurgebied camera’s 
geplaatst met als specifiek doel een wolf te 
filmen. De kans om als bezoeker een wolf tegen 
te komen in het GNR is verwaarloosbaar klein. 
Omdat wolven schuwe dieren zijn, zullen ze 
mensen over het algemeen mijden.”
Ook provinciaal gedeputeerde Esther Rommel 
(Natuur en Landschap) reageerde op het bezoek 
van de wolf: “Dit bezoek van de wolf toont aan 

Europese wolf in zijn natuurlijke omgeving. Foto: Vladimircech on Freepik.com.
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reinbeheer. Dat is er zeker, maar de uitbreiding 
van de wolf in Europa is toch vooral te danken 
aan de beschermde status die de wolf in 2000 in 
heel Europa kreeg. Dat houdt in dat in het wild 
levende wolven niet mogen worden gedood, ge-
vangen of verstoord en dat hun voortplantings- 
en rustplaatsen niet mogen worden beschadigd 
of vernield.

Gaat de wolf zich in het 
Gooi	vestigen?
Voordat in 2015 de eerste wolf ons land bin-
nenkwam, werd al onderzocht wat hier ge-
schikte leefgebieden zijn, door vergelijking met 
omstandigheden in het verspreidingsgebied in 
Duitsland. Daaruit bleek dat vooral Noordoost-
Nederland en de Veluwe geschikt zijn voor vesti-
ging van wolven. Tot nu toe blijkt dat een goede 
inschatting, gezien de actuele waarnemingen. 
Dat neemt niet weg dat wolven ook daarbuiten 
op verkenning gaan, zoals in het Gooi. Wolven 
zijn uitstekende zwemmers en kunnen 70 km 
per nacht lopen. De roedel op de Noord-Veluwe 
is dus ‘dichtbij’. De zwervers zijn meestal jonge 
dieren. Na twee jaar verlaten deze de roedel op 
zoek naar een eigen leefgebied en een partner.

dat het steeds beter gaat met de natuur in het 
Gooi. We hebben daar samen met het Goois 
Natuurreservaat ook hard voor gewerkt. Het 
is nu afwachten of we meer bezoekjes kunnen 
verwachten.”
Het GNR heeft uit voorzorg ter bescherming van 
haar schaapskuddes een wolfwerend hek aange-
bracht rond de nachtkraal van de schapen.

In natuurgebieden van Natuurmonumenten 
is de wolf welkom. “Natuurmonumenten doet 
in haar gebieden niets om de komst van de wolf 
te bevorderen of hem te sturen. De wolf krijgt 
de ruimte om zijn eigen weg te zoeken naar een 
geschikt leefgebied.” Ecoloog en beheerder van 
het Naardermeer Luc Hoogenstein toont zich 
enthousiast over de terugkeer van de wolf in ons 
land, “supergaaf ’’.
Natuurmonumenten motiveert haar standpunt 
over de wolf als volgt: “De wolf is een verrijking 
van de natuur. Een groot roofdier - een ‘toppre-
dator’ - als de wolf ontbrak al ruim een eeuw in 
ons land. De terugkeer van de wolf laat dat zien 
dat er in ons drukke land nog plekken zijn waar 
een toppredator zich thuis voelt; grote robuuste 
natuurgebieden waar ruimte is voor natuurlijke 
processen. Groot wild als reeën, edelherten en 
wilde zwijnen moeten weer rekening houden 
met de kans gepakt te worden door een preda-
tor. Ze zullen hun gedrag aanpassen en plekken 
mijden waar ze zich onveilig voelen. Op die plek-
ken krijgt de verjonging van het bos weer een 
kans. De prooiresten die de wolven achterlaten, 
bieden kansen voor aaseters als de raaf.”

Staatsbosbeheer is blij met de aanwezigheid 
van de wolf. Alex Plantinga, boswachter publiek: 
”De spontaan teruggekeerde wolven zijn welkom 
in de terreinen van Staatbosbeheer. De wolf ver-
vult als zogenaamde toppredator een positieve 
rol in de natuur. Door zich na lange afwezigheid 
weer op de Veluwe te vestigen, heeft de wolf laten 
zien dat de Veluwe een geschikt leefgebied voor 
hen is met voldoende rust, ruimte en voedsel.”

Beschermde status
Natuurbeheerders lijken zich enigszins op de 
borst te kloppen over het succes van hun ter-

Potentieel leefgebied wolf.
Bron: FREE Nature.
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pen kan het dier in principe overal voorkomen 
waar hij overdag veilig kan rusten en waar 
voldoende voedsel is. Een wolf ziet de mens als 
potentiële bedreiging en zal een confrontatie uit 
de weg gaan. Het wordt ingewikkeld als wolven 
mensen gaan associëren met voedsel, doordat de 
mens het dier gaat voeren; niet doen dus. Gead-
viseerd wordt om in een gebied waarvan bekend 
is dat er wolven zijn, honden aan te lijnen.

Waarnemingen	doorgeven
De aanwezigheid van wolven kan blijken uit 
waarneming van het dier of het vinden van 
sporen, haar, uitwerpselen of prooiresten. Er is 
een Wolvenmeldpunt Nederland dat waarne-
mingen graag ontvangt, registreert en op DNA 
onderzoekt. Het team van Wolven in Nederland 
bestaat uit 14 betrokken organisaties, zie www.
wolveninnederland.nl. Op deze website staat een 
waarnemingsformulier. Foto’s zijn zeer welkom, 
ook als er twijfel bestaat of het werkelijk om een 
wolf gaat; dit wordt dan gecheckt.

Ook in de duinen?
Drinkwaterwinner en duinbeheerder PWN sluit 
de komst van de wolf naar de duinen op termijn 
niet uit: “Als de wolf zich in de duinen zal ves-
tigen, zal PWN de soort verwelkomen. De wolf 
zal invloed hebben op zijn prooisoorten zoals 
konijnen, hazen en reeën en damherten, evenals 
op concurrerende roofdieren zoals vossen. We 
zien deze impact als een natuurlijk proces. 
Schapen en geiten die we in bepaalde delen van 
de duinen houden, zijn echter ook een potentiële 
prooi voor de wolf, dus we zullen maatregelen 
moeten nemen tegen predatie en de kuddes 
beschermen. Onze grote binnenlandse grazers, 
zoals de hooglanders en paarden en de Europese 
bizon, zijn te groot en gevaarlijk voor de wolf, 
hoewel jonge kalveren kwetsbaar kunnen zijn. 
Aan de andere kant kan het begrazingsgedrag 
wel worden beïnvloed door hun angst voor grote 
roofdieren.”

Wandelaars
Wolven zijn over het algemeen schuwe dieren. 
De kans dat wandelaars een wolf tegenkomen 
is erg klein. Uit onderzoek door de Wageningen 
Universiteit blijkt dat wolven zeer intelligente 
dieren zijn, met allemaal een eigen karakter. 
“Wat we in het onderzoek heel goed zien is dat 
de wolf flexibel en leergierig is en zich snel aan-
past aan de aanwezigheid van de mens”, vertelt 
ecoloog Hugh Jansman. Door deze eigenschap-

Wolvendrol.
Foto: John Didderen (boswachter GNR).

Pootafdruk van de wolf en de hond.
Bron: Werkgroep Wolf Nederland.

wolf hond

Honden- en wolvenspoor. 
Bron: HBVL.
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Kom je in het Goois Natuurreservaat een moge-
lijk doodgebeten dier tegen, bel dan het GNR, 
035 621 45 98. De boswachter heeft een wol-
venkit in de auto, waarmee DNA materiaal kan 
worden afgenomen.

Hoe	herken	je	wolvensporen?
Een wolf heeft grote poten, het formaat van 
de poot van een sint-bernardshond. Let er op 
of het spoor in één rechte lijn loopt. Wolven 
lopen vaak lang langs dezelfde lijn, terwijl 
honden scharrelen. Die dribbelen heen en 
weer en snuffelen overal aan.
Een wolvendrol is een stuk groter dan een 
hondendrol. Er zitten altijd haren in en vaak 
is de poep een beetje wit. Dat witte komt van 
botten die ze hebben opgegeten. 
De prooi van een wolf is niet alleen doodge-
beten, maar ook grotendeels opgevreten. Als 
een hond een ree bijt, laat hij de ree daarna 
liggen. Een wolf grijpt een ree bij de keel en eet 
daarna bijna het hele middenstuk op.

Mythen en sprookjes
De historische beeldvorming over de wolf is 
even divers als de huidige appreciatie van het 
dier. 

Wolf en mythologie: Romulus en Remus, 
Jost Amman 1578.

Bron: Wallraf-Richartz Museum.

Wolf en folklore: Roodkapje.
Bron: Wikipedia.

Het angstaanjagende monster maar ook de 
wolvin die door het voeden van Romulus en 
Remus bijdroeg aan de stichting van Rome. De 
wolf brengt geschiedenis en mythologie mee!

Media-aandacht
Waarnemingen, predatie en het publieke 
debat over de wolf halen frequent het nieuws. 
Over de komst van de wolf is onlangs zelfs een 
bioscoopfilm uitgebracht. Veel persaandacht 
gaat uit naar schade aan gehouden landbouw-
huisdieren. Daarvoor is een schaderegeling, 
maar weerstand en emoties lopen soms flink 
op in het spanningsveld tussen landbouw en 
natuur.

Meer weten over de wolf ? Er is veel informatie 
beschikbaar op websites van natuurbeheer-
organisaties en de website van Wolven in Ne-
derland. Boeiend zijn de wildcamera-beelden 
die her en der op internet staan, bijvoorbeeld 
van een roedel op de Veluwe: https://www.
youtube.com/watch?v=YMIzpnK_aNc
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Loofbos met veel hoge
bomen, het Kocherbos

Eind juni heeft het Goois Natuurreservaat (GNR) het Kocherbos in Muiderberg 

aangekocht. Het ruim negen hectare metende bos is een bescheiden maar 

waardevol stukje natuur dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). 

Het is grotendeels een mooi loofbos met veel hoge bomen. Daarnaast bestaat 

ongeveer een derde deel uit naaldhout, vermoedelijk na de oorlog geplant door 

Staatsbosbeheer. Dit jaar broedden er onder meer de buizerd en de sperwer.

Erick Groothedde

Het GNR beheert ruim 2.800 ha natuur in ca. 65 
afzonderlijke gebieden; naast de grote com-
plexen bos en heide een groot aantal kleine 
gebiedjes die nogal verspreid in het Gooi lig-
gen. Dit maakt de natuurorganisatie uniek in 

Zicht op het Kocherbos vanaf het Glaspad. Foto: Leen Mak.

Nederland. De uitbreiding met het Kocherbos 
versterkt dit unieke karakter. Dat de gemeente 
Muiden is opgegaan in Gooise Meren heeft 
daarbij een rol gespeeld, bevestigt directeur-
rentmeester Karin Kos. Muiden en Muiderberg 
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werden vanouds niet tot het Gooi gerekend. 
De nieuwe gemeentelijke indeling maakte 
het voor het GNR kennelijk gemakkelijker 
om westwaarts uit te breiden. Het Kocherbos 
is een restant van het landgoed Hofrust, dat 
omstreeks 1660 zou zijn gesticht. Een gebied, 
waaronder het Kocherbos, werd in de 19e 
eeuw gekocht door de Nederlands Israëlische 
hoofdsynagoge in Amsterdam. Het doel was 
de Joodse begraafplaats in Muiderberg, al 
gesticht in 1639, uit te breiden.

Het Kocherbos is in december 2016 aan de 
Muiderbergse Hockeyclub verkocht omdat de 
Joodse gemeente in Amsterdam het geld hard 

In het bos.
Foto: Leen Mak.

nodig had. De hockeyclub huurde al decennia 
lang een stuk grond in het bos voor hun speel-
veld en clubgebouw. Toen de club naast het 
bos een tweede veld wilde aanleggen, heeft de 
in 2011 opgerichte stichting Groen Muiderberg 
zich samen met de VVG tot aan de Raad van 
State hiertegen verzet. Dat veld, met alles wat 
daarbij komt kijken, zou namelijk het zicht 
op het bos, met de steilwal aan de zuidzijde, 
grondig hebben bedorven. De organisaties 
werden in 2015 in het gelijk gesteld. 

Vrijwilligers van Groen Muiderberg hebben 
jaren lang veel werk in het Kocherbos gesto-
ken en hebben de natuurwaarde van het bos 
daarmee versterkt. De overdracht van het bos 
aan het GNR is in goede samenwerking met 
de hockeyclub afgerond. Het GNR heeft laten 
weten dat het verdere aankopen in deze omge-
ving niet uitsluit. 
De bedreiging van het Kocherbos heeft de 
vrijwilligers van Groen Muiderberg er indertijd 
toe gebracht om met steun van Landschap 
Noord-Holland en de gemeente Gooise Meren 
werk te maken van het zes hectare grote 
Echobos dat enkele honderden meters van 
het Kocherbos ligt en ook deel uitmaakt van 
het NNN. Enkele malen per jaar wordt er een 
natuurwerkdag gehouden. Dankzij Groen Mui-
derberg is de nieuwe aanwinst voor het GNR 
een zeer waardevol terrein. 

Met dank aan Thijn Westermann, Groen Mui-
derberg.

Het Kocherbos ligt aan de zuidrand van 
Muiderberg.

Kaart: © OpenStreetMaps.

Kocherbos

Muiderberg

Dit geldt alleen nog voor het centrale deel 
van het bos.

Foto: Erick Groothedde.
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Er staat geen plaatsnaambord ‘Oud-Naarden’
in ’t water van voorheen de Zee.
‘Daar ongeveer’ zegt niets of wie weet alles 
van haar voltooid verleden tijd. 

Er ligt dichtbij een landgoed met die naam 
rondom een blinde boerderij 
vlak langs de lijn van de Oud-Huizerweg. 
Alleen de wind houdt er steeds huis.

Er lopen holle lanen door dat park 
waar gladde beuken en rustieke eiken
elkaars bestaan met al hun zaad bestrijden
tot aan de rietkraag voor de kust.

Daar is een zitbank om vandaan te staren 
naar het Oud-Naarden onder water.
Onkenbaar blijft daar ook begin en einde 
van mijn nog onvoltooide tijd.

Ruud Hehenkamp

Naruthi*

* Naruthi is de oudste naam voor onze streek en haar eerste stadje. Foto: Ruud Hehenkamp.
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Horstermeerpolder. Foto: Julia Weishut.

De Horstermeerpolder
Het Horstermeer kan goed vergeleken worden met het 

noordelijker gelegen Naardermeer. Beide zijn op natuurlijke 

wijze ontstaan door het meanderen van de Vecht. Vanaf de 

15e eeuw zijn pogingen ondernomen om deze meren droog te malen. 

In tegenstelling tot bij het Naardermeer is het bij het Horstermeer wel gelukt 

om deze in 1882 met stoomkracht te ontwateren. De polder van 611 hectare, 

onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is thans natuurgebied in het 

zuiden en voor het overige landbouwgebied. Die combinatie maakt het tot een 

Geosite die een bezoek waard is.

Hans Hoes

Ontstaan Horstermeerpolder
De eerste poging om het Horstermeer in te pol-
deren dateert van 1629. Het meer werd bedijkt 
en met een aantal molens trachtte men het leeg 
te malen. Dat mislukte, maar de dijken bepaal-

den wel de definitieve plek van het Horstermeer. 
Tot in de 17e eeuw waren de rechten op het 
Horstermeer eerst in handen van het kapittel 
van Sint-Marie en later van Gerard van Reede, 
heer van Nederhorst den Berg. Het gebied func-

Nederhorst
den Berg

De Nes
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tioneerde als viswater en eendenkooi en er werd 
zowel hout als riet geoogst. In 1612 werd het 
verkocht aan Amsterdamse kooplieden, met als 
doel drooglegging van het meer. Na de bedijking 
en het graven van sloten startte in 1629 de eerste 
bemaling. Vanwege het vele kwelwater uit het 
Gooi mislukte dit. Ook nieuwe pogingen in 1667 
en 1675 hadden geen succes. In 1882 lukte het de 
Burgerlijke Maatschap Landbouwmaatschappij 
Horstermeer wel met stoomgemalen de polder 
droog te malen. Een dicht net van sloten was 
nodig om de kwel te bestrijden. Er waren twee 
wegen geprojecteerd, de Middenweg en de 
Machineweg. De langgerekte kavels, alle even 
breed, werden door sloten gescheiden. De sloten 
waterden via een systeem van weteringen bij het 
stoomgemaal op de plassen buiten de polder uit. 
Het zuidoostelijk deel met een zanderige bodem 
was waarschijnlijk het natste. Daar plantte men 
toen al grienden aan. Thans is het in beheer bij 
Natuurmonumenten. In het midden lag op een 
veenbodem vooral akkerland en in het westen, 
op de klei, weiland. Langs de Middenweg en de 
Machineweg verrezen boerderijen, zeven in de 
eerste jaren en daarna werd er verder uitgebreid. 

Inrichting Horstermeerpolder
De start van de Horstermeerpolder was - evenals 
veel later de IJsselmeerpolders - niet alleen een 
agrarisch, maar ook een sociaal experiment. 

Eén van de boerderijen die in de nieuwe polder 
gesticht werd, was De Nieuwe Harmonie van 
Frederik van Eeden (zie ook nummer 2-2021 
van dit tijdschrift). Van 1902 tot 1907 heeft deze 
boerderij op socialistische grondslag gediend 
als de groentetuin van de kolonie Walden, die 
aan de Franse Kampweg te Bussum lag (waar 
nu Gamma is gevestigd). Er werkten vooral 
landarbeiders uit Friesland en West-Friesland, 
waaronder S. Andela en Nanne de Boer, die de 
bedrijfsleider was. Na het succes van de Nieuwe 
Harmonie vestigden zich meer tuinderijen op 
het akkerland in het veengebied. Dat leidde in 
1910 tot de oprichting door 261 tuinders van 
de Coöperatieve Veilingvereniging Hilversum 
en omstreken in café de Graaf van Buren te 
Hilversum. Een andere vernieuwing was de inzet 
van platglas voor het opkweken van teelten. 
De heer Zwagerman - een bekende naam in 
de Horstermeerpolder - bouwde in 1915 zijn 
eerste warenhuis. In 1939 voerde de Heidemij 
een herontginning van 200 hectare uit om het 
grondgebruik te verbeteren. De verkaveling werd 
aangepast en het wegennet uitgebreid. In 1993 
kreeg het zuidelijk gebied, met zijn schone kwel, 
de status van natuurontwikkelingsgebied en 
later Natura 2000 gebied als onderdeel van de 
Oostelijke Vechtplassen.

Fort Kijkuit en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie
De Horstermeerpolder is feitelijk een badkuip 
van zo’n 2,2 tot 2,8 meter onder NAP die wordt 
ingesloten door de Kortenhoefsche-, de Anke-
veensche-, de Spiegel- en Blijkpolderplas en de 
Vecht. Hij maakt onderdeel uit van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (Unesco Wereld Erfgoed). 
Daarom is de polder in 1914, 1940 en 1945 (de Kortenhoefse

Plassen

Nederhorst
den Berg

De Nes

Wijde Gat

Kleine
Weide

Horstermeerpolder met omliggende gebieden 
en wateren.

Kaart: © OpenStreetMaps.

Horstermeer

De Nieuwe Harmonie.
Foto: Hans Hoes.
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laatste keer door de Duitsers) onder water gezet. 
Ten zuidwesten van de Horstermeerpolder 
ligt Fort Kijkuit, een van de 200 forten die de 
waterlinie ondersteunen. Het fort is gebouwd in 
1844 en aangepast in 1889 en 1936. Thans is het 
in gebruik als kantoor van Natuurmonumenten, 
herbergt het een bescheiden bezoekerscentrum 
met informatie over de Vechtplassen en is het 
startpunt van excursies. Op werkdagen is het 
tijdens kantooruren te bezichtigen, evenals op 
de eerste zondag van de maand tussen april en 
oktober. Vanaf het uitzichtpunt van het fort heb 
je een schitterend uitzicht op de Horstermeer-
polder, het natuurgebied de Wijde Blik en de 
molen Gabriël, die ernaast staat.

Het NERA-gebouw
In het Natura 2000 gedeelte van de Horstermeer-
polder ligt een markant gebouw, het NERA-
gebouw. NERA staat voor NEderhorst den Berg 
RAdio. Van 1950 tot 1974 was dit gebouw het 
ontvangststation voor radio- en telefonieverbin-
dingen vanuit de hele wereld. Radio Kootwijk 
was vanaf 1926 het zendstation. Tot 1950 maakte 
de Radioverkeersdienst gebruik van een station 
te Noordwijk (NORA). De nieuwe techniek, met 
een zo genaamde ruitantenne, vereiste een natte 
ondergrond. Die was in Noordwijk niet maar in 
Nederhorst den Berg wel beschikbaar. Architect 
Röntgen, die ook het Hilversumse postkantoor 
bouwde, maakte in 1948 een goed ontwerp, dat 
werd gebouwd en in 1950 geopend. Het was 
een waterdichte, betonnen constructie, met in 
de kelders patrijspoortjes. Het bordes ligt op 
NAP-hoogte, zodat het gebouw ook bij over-
stromingen altijd bereikbaar zou zijn. Na 1974 
is het gebouw tot 2005 in gebruik geweest bij de 
radiocontroledienst en daarna stond het leeg. De 
Rijksgebouwendienst bood het te koop aan, of 
het zou gesloopt worden, want het paste niet in 
de natuur. Jan Zwagerman, bekend inwoner van 
het Horstermeer en eigenaar van een transport-
bedrijf, besloot zich in te zetten voor het behoud 
van het gebouw. Hij huurde het voor vijf jaar en 
door zijn lobby werd het in 2015 tot gemeentelijk 

Fort Kijkuit. Foto: Julia Weishut.

Het NERA-gebouw.
Foto: Julia Weishut.
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monument benoemd. De VVG ondersteunde zijn 
actie om het gebouw te behouden. Thans wordt 
een passende bestemming gezocht. Een gebouw 
dat je bij een bezoek aan de Horstermeerpolder 
zeker niet mag overslaan.

Natuurontwikkeling en/of land- en 
tuinbouw?
Vanaf 1882 draait het gemaal overuren om de vele 
kwel, die van alle kanten de Horstermeerpolder 
instroomt, naar de Vecht uit te malen. Mede 
daardoor verdroogt het Gooi. De laatste decennia 
is het belang van waterberging toegenomen. Ver-
schillende plannen zijn gemaakt om soms zelfs 
de gehele polder terug te geven aan de natuur 
en veel meer als waterberging te gebruiken. Dat 
leidde tot een uitvoerig protest van de bewoners. 
Op 17 februari 2010 werd zelfs de ‘Republiek 
Horstermeerpolder’ uitgeroepen om de onzalige 
plannen van de overheid tegen te houden. Er 
is tot nieuw onderzoek besloten en uiteindelijk 
gekozen voor een minder ingrijpende waterber-
ging in vooral het zuidelijke deel van de polder. 
Daar vindt de meeste natuurontwikkeling plaats. 
Natuurmonumenten organiseert er regelmatig 
wandelingen (zie www.natuurmonumenten.nl). 
Naast wandelingen zijn er ook diverse fietstoch-
ten die het gebied doorkruisen. Veel daarvan zijn 
te vinden op de websites van het Geopark Heuvel-
rug, Gooi en Vecht en van Natuurmonumenten.

Horstermeerpolder 140 jaar
Elk lustrum wordt aangegrepen om stil te staan 
bij de drooglegging van het Horstermeer. Eind 
augustus 2022 organiseerde de bewonersvereni-
ging Horstermeerpolder daarom een feestweek-
end. De opritten en tuinen werden versierd, er 
was een feestavond en een touwtrekcompetitie, 
kortom de Horstermeerpolder leeft. Zorgen 
zijn er nog wel, met name het terugdringen van 
de zoute kwel. Onder de Horstermeerpolder 
bevindt zich namelijk een zoutlaag die in toene-
mende mate, met name aan de noordelijke kant 
van de polder, zorgt voor zout en brak water. Dat 
was ook in het verleden het motief om de polder 
verder te vernatten. Thans wordt onderzocht 
welke andere mogelijkheden er zijn om de zoute 
kwel tegen te gaan, zodat de Horstermeerpolder 
een voorspoedige toekomst kan hebben. 

Bronnen
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de be-
schrijving van de Geosite op de website van het 
Geopark, Wikipedia, internet, het boekje ‘NERA 
en de Horstermeer’ uit 2008 en eigen waarne-
ming.
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Natuurgebied van Natuurmonumenten. Foto: Julia Weishut.
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Europese mol (Talpa europaea). Bron: Wikipedia.

De mol, wroeter 
in de aarde

Wanneer men het over een mol heeft, kan dat woord wel acht verschillende 

betekenissen hebben. Uit de titel van deze bijdrage blijkt dat het hier om het dier 

gaat. Verreweg het grootste deel van de mensen heeft dit zeer talrijke en vrijwel 

overal voorkomende zoogdier nog nooit in levende lijve gezien. De oorzaak 

daarvan is dat hij voor bijna honderd procent ondergronds vertoeft. Desondanks 

kent vrijwel iedereen hem.

Dick A. Jonkers

Leefgebied	en	verspreiding
De keuze van een mol valt vooral op verpulverde, 
humusrijke bodems, waarbij een niet te hoge 
grondwaterstand en voortdurend begroeiing 
voorkomen. Dat is hoofdzakelijk het geval in 
loofbossen en graslanden, maar eveneens in 
tuinen, bosranden, parken en boomgaarden. 
Steenachtige en zure bodems worden gemeden. 
Mollen ontbreken in maïsvelden en op bietenak-
kers. De geografisch verspreiding strekt zich - op 
de Waddeneilanden en de Afsluitdijk na - uit over 
het hele land. Hun afwezigheid op de eerstge-
noemde locatie is vreemd, want mollen kunnen 
goed zwemmen1. Waarom de bermen van de 
Afsluitdijk onbezet blijven is eveneens onver-
klaarbaar. In dijken elders in het land zijn wel 
vestigingen. 

Gangen en hopen
Wanneer mollen zich ergens ophouden, is dat 
zichtbaar door de uitgeworpen aarde, molshoop 
genoemd. De grond is afkomstig uit jachtgangen, 
waarin de prooidieren bemachtigd worden. Die 
gangen kunnen zich tot op een diepte van circa 
120 cm bevinden. Het ondergrondse stelsel er-
van kan een lengte bereiken van wel 200 m! Van 
de gangen zijn drie soorten te onderscheiden: 
bronstgangen, oppervlakkige gangen, ook wel 
of mollenritten genoemd, en jachtgangen. De 
kraamkamer bestaat uit een bolvormig nest, 
bekleed met grassen, mos en soms andere plan-
tendelen, op een diepte van zo’n halve meter. In 

1. In onze regio heeft de mol het eiland Pampus weten te 
bereiken, 3 km van het vasteland bij Muiden.
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de meeste gevallen liggen er diverse molshopen 
met korte afstanden ertussen in de terreinen 
waar de dieren zich ophouden. Er zijn er ook 
plaatsen, waar zich slechts één hoop bevindt, 
of maar enkele hopen liggen. Een mol heeft 
graafklauwtjes aan de voorpoten waarmee hij 
uitstekend kan graven en zijn grondverzet naar 
het aardoppervlak kan verplaatsen. 

Een mol is niet blind. Dat lijkt alleen maar zo 
door zijn kleine, slecht ontwikkelde ogen ter 
grootte van speldenknopjes met vachtharen 
ervoor, die het zicht belemmeren. Het is maar 
goed ook dat die daar zitten en oogbescherming 
bieden bij het graven. De mol is in het bezit van 
kantelbare haren. Die maken het mogelijk dat 
hij zichzelf bij het voor- en achteruit lopen niet 
letterlijk tegen de haren in strijkt. Er bestaat ove-
rigens een soort die te boek staat als blinde mol. 
Deze soort leeft in de berggebieden van Zuid-
Europa en heeft zijn naam te danken aan een 
dun membraam dat de ogen beschermt. In het 

tunnelstel zijn - voor zover bekend - soortgeno-
ten de enige concurrenten van de mol. Zij kun-
nen het territorium binnendringen op zoek naar 
voedsel. Het gangenstel wordt daarom regelma-
tig gecontroleerd op hun aanwezigheid. 

Op jacht 
Wat er wordt gegeten, hangt af van het bio-
toop en de periode van het jaar. Regenwormen 
genieten de voorkeur, maar ook insecten, zoals 
veenmollen2, hun larven, (engerlingen, emelten, 
ritnaalden en aardrupsen), slakken en spinnen 
staan op de menukaart. 
De gangenstelsels worden verkend met hulp van 
de gevoelige snorharen en tastzenuwen op zijn 
neus. Hij vindt zijn voedsel, vooral regenwormen 
en insectenlarven, door de trillingen die deze 
dieren veroorzaken. De mollengangen fungeren 
als valkuilen gedurende de voedselzoekrondes. 
De prooien tuimelen daarin van uit het plafond. 
Incidenteel worden kleine ongewervelde dieren 
bemachtigd, zoals jonge muizen, en ook wel 
eieren. In een publicatie uit 1942 wordt vermeld, 
dat verteerde plantenresten in de mollenmaag 
de voornaamste bestanddelen zouden zijn van 
maagsteentjes. 

Deze ontstaan door samenklontering van deels 
verteerd, of onverteerbaar materiaal dat lange 
tijd in de maag aanwezig is.
Voordat de winter invalt, worden soms voedsel-
voorraden aangelegd, die bestaan uit gevangen 

Ondergronds gangenstelsel van een mol.
Tekening: Henk van Bork.

Mollenrit.
Foto: Dick A. Jonkers 2. De veenmol is een insect dat verwant is aan de krekel.

Regenwormen zijn belangrijke prooidieren.
Tekening: Henk van Bork.
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wormen en engerlingen. Dat gebeurt in onder-
grondse voorraadkamers. Om bederf te voorko-
men worden deze prooien immobiel gemaakt 
door hun kopsegment kapot te bijten. Zij blijven 
dan in leven en dus vers.

Vijanden
In de natuur is het eten en gegeten worden. 
Zowel vogels als zoogdieren zijn belagers. Van 
de eerste categorie behoren de ooievaar, blauwe 
reiger, enkele uilen- en roofvogelsoorten daartoe. 
Bij de zoogdieren zijn vos, bunzing, kat en wezel 
bekende consumenten, maar ongetwijfeld zijn er 
nog wel meer. Mollen worden 
ook belaagd door parasieten 
zoals de mollenvlo.

Bescherming	versus	bestrijding
De oudste aanwijzingen voor het voorkomen van 
mollen in ons land zijn archeologische vondsten 
van na het Laat-Mesolithicum (ca. 5.500 v. Chr.) 
In alle tijdperken erna zijn resten aangetroffen 
van deze diersoort.
In de Mollen-, egels- en kikvorsenwet van 1917 
werd vermeld, dat die was ingesteld om de ge-
noemde diersoorten van uitroeiing te vrijwaren. 

Een van de voornaamste bepalingen daarin was 
het verbod om mollen te vangen, of te doden op 
gronden bij anderen in gebruik. Mollen kunnen 
nuttig zijn, want zij verorberen onder meer in-
secten. Ondanks de wet werden er volop mollen 
gevangen en gedood; controles op de naleving 
van de wet ontbraken. 
Sinds de invoering de van Flora- en faunawet in 
2005 is een mol in Nederland geen beschermd 
dier meer. Eigenlijk is de bescherming altijd een 
farce geweest, want de mol werd al heel lang te 
vuur en te zwaard bestreden, of gevangen voor 
verkoop van zijn vacht (pels). Het probleem is 
de schade die mollen veroorzaken. Bovengronds 
is dat het geval aan planten en gewassen in de 
land- en tuinbouw door de regelmatig opgewor-
pen molshopen waarop niets groeit. Onder-
gronds worden wortelstelsels aangetast. De 
grasmatten en gazons in parken, op golfbanen 
en andere sportvelden kunnen eveneens vernield 
worden.
Het is overigens niet onmogelijk om ze uit ge-
bieden te weren. Een mollennet rond tuinen e.d. 
ingraven houdt ze op afstand. Sterk geurende 
planten kunnen een afschrikkende werking heb-
ben. Van de keizerskroon wordt beweerd dat de 
geur van zijn bollen die functie heeft, omdat de 
reuk van de plant lijkt op de lucht van vossen. Hij 
wordt ook wel mollenkruid genoemd. Er zijn nog 

Mollenvlo.
Afbeelding: Dick Belgers.
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Blauwe reiger met mol. Foto: Frank van Ree.
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meer planten met een intimiderende functie. 
Dat zijn tuingloxinia, narcis, stinkend nieskruid, 
kruisbladwolfsmelk en wilde knoflook. Andere 
verjagers zijn het geluid van de wind over onder 
meer ingegraven flessen en ijzeren paaltjes met 
touwtjes waaraan metalen plaatjes hangen. Op 
internet is trouwens een wereld te vinden aan 
middelen en methoden om mollen te verdrijven, 
of te bestrijden. Al dan niet professioneel, met 
uiteenlopende middelen tot ultrasoon geluid, 
gas en pillen toe. In het laatste geval is er over-
wegend maar een doel: hun dood.

Mollenvangers 
Vanouds zijn er personen met als broodwinning 
het bemachtigen en doden van mollen, dikwijls 
met assistentie van een mollenhondje. Met dit 
dier erbij waren er twee vangmethodes. De ene 
was, dat de hond op zoek ging naar verse mols-
hopen en doodstil bleef staan wachten totdat 
zijn baas arriveerde. Samen wachtten ze tot de 
mol weer begon te wroeten. Op het moment 
dat de het beestje op het hoogste punt in de 
molshoop verbleef, stak de mollenvanger er een 
schop onder en wipte de mol omhoog. Daarna 
was de beurt weer aan de hond, die ving de mol, 
schudde hem door elkaar tot hij dood was, en 
presenteerde hem aan zijn baasje.
 Een andere vangwijze was dat de hond de 
mollen zelf uit de oppervlakkige mollengangen 
pakte. Deze mollen waren vaak nog jong en hun 
velletjes niet veel waard.
Het mollenhondje was vroeger hoofdzakelijk een 
exemplaar van het hondenras stabij. Had hij die 
naam te danken aan zijn wachten bij een verse 
molshoop?
Eenmaal thuis werden de gevangen mollen 
gevild, de huidjes opgespannen en gedroogd. 
Wanneer er voldoende waren verzameld, gingen 
ze naar een opkoper, want mollenhuidjes waren 
een gewild product. De verdiensten konden 
goed zijn; er waren vangers die met deze jacht 
200 mollen vingen. Toentertijd, bij een prijs van 
f. 2,25 per mol, was dit een goede opbrengst. 
Over één van de vangers werd gemeld, dat die de 
resten van het mollenlichaam als varkensvoer 
gebruikte. Aan deze huidenhandel kwam een 
eind na de acties voor een bontvrij Nederland.

Er is nog een andere vangmethode, namelijk met 
de mollenklem, ook mollenknip genoemd. De 
afgebeelde is de meest gangbare. 

Bontjassen
Producten gemaakt van de vacht van de mol 
waren vroeger geliefd in Rusland. Deze werden 
buitengewoon gewaardeerd. Een bontjas van 
een mol als geschenk werd beschouwd als een 
liefdesverklaring en een huwelijksaanzoek. Zij 
werden als duurder beoordeeld dan sabeljassen, 
vervaardigd uit de kostbare pels van de sabel-
marter.

De mol en de taal 
Het woord mol of een samenstelling met een 
ander woord komt op diverse plaatsen voor 
in de toonaangevende encyclopedie, die in de 
volksmond bekend staat als de ‘Dikke van Dale’. 
Daarin wordt bij mol als eerste aangegeven: ‘in 
de grond levend, zwart, spitssnuitig zoogdier, twee 
tot drie keer zo groot als een muis’. 
Maar het woord ‘mol’ wordt ook gebruikt als 
aanduiding voor pelswerk dat van hem afkom-
stig is. In figuurlijke zin is het een infiltrant, 
ontleend aan het ondergrondse gedrag. Mol-
lenwerk geeft behalve werken in het duister ook 
uitdrukking aan kuiperij en intrige. Mollen heeft 
te maken met het ondergrondse deel van een 
molploeg (molbord), in gebruik bij het egaliseren 
van de bodem en hun dood veroorzakend. Er is 
een relatie met het van kant maken, stukmaken 
en vernielen. Mollengang en -gat behoeven geen 
nadere verklaring. Mollenrit en -rel duiden even-
eens op het voorgaande. De mollenklem, -val en 
-knip op het vangijzer. Het laatstgenoemde gold 
ook voor een oneffenheid in de weg. 

Mollenklem.
Bron: www.allestegenongedierte.nl
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 Een molkrekel is een andere naam voor de 
veenmol; het is geen mol, maar een enkele 
centimeters groot insect met stevige graafpoten. 
Verder is er nog de molkever, een insect met een 
ondergrondse broedkamer. Voor het verdrijven 
werd ook wel de mollenfluit toegepast, een ‘klok’ 
van aardewerk op drie pootjes geplaatst over de 
molshopen met een door de wind veroorzaakt 
fluitend geluid. Een mollentand voorkwam 
kiespijn; mollengeld was de premie voor iedere 
gevangen mol. Allerlei uitdrukkingen tonen aan 
wat werd toegedicht aan het dier. Een mollen-
pootje in zijn zak hebben geeft aan, dat men 

geluk en voorspoed heeft. Zo blind zijn als een 
mol geeft aan, dat de betrokkene stekeblind is. 
Zo dik-, vet-, slapen-, en in aarde wroeten als 
een mol geven andere eigenschappen weer. In 
het laatste geval wordt bedoeld dat iemand gek 
is op aardse bezittingen. Iemand in de mollen 
voor treden staat voor het in de weg leggen van 
moeilijkheden. Mensen struikelen niet over 
bergen maar over molshopen is een gezegde dat 
in de huidige tijd opgeld doet. Hiermee wordt 
aangegeven, dat mensen zich soms wel druk 
maken om kleine problemen maar de grote niet 
lijken op te merken. 

Gespot	voor	u
De wesp. De geheimen
van een onmisbaar insect
Dick A. Jonkers

Mondiaal komen minstens 100.000 soorten wespen voor, waarvan maar liefst 400 
in Nederland. Een zeer bekende soort is de geelzwart gekleurde gewone wesp, 
ook wel limonadewesp genoemd, die zeer talrijk is. Het kan een irritante belager 
zijn, die gek is op zoetigheid. Een steek van hem kan een allergische reactie 
oproepen en soms dodelijk zijn. Hij behoort tot de jachtwespen, die ook rupsen en 
bladluizen bemachtigt voor zijn larven. De uitgescheiden zoetstoffen van de prooi-
dieren zijn de elementen waar deze wesp naar op zoek is. Wespen zijn niet alleen lastpakken; 
zij fungeren tevens als bestuivers en ongediertebestrijders. De auteur van dit boek is begeesterd 
door wespen. Zij staat daarin niet alleen. Medestanders met dezelfde obsessie, aangeduid als 
wespenfluisteraars, krijgen in het boek veel ruimte. De filosoof Aristoteles, tevens entomoloog, was 
een van hen. Aan hem wordt uitgebreid aandacht geschonken. Dat geldt eveneens voor de wes-
pensamenleving en hun ecologie. Interne verhoudingen onder hen worden beschreven. Wespen 
in de taal is ook een interessant item. Er is ondanks al het uitgevoerde onderzoek onzekerheid 
over hoe het verder zal gaan met de wespenpopulaties. De auteur behandelt in deze monografie 
de door haar en anderen verworven kennis van wespen. Het boek heeft een hoog wetenschap-
pelijk gehalte, waarbij op allerlei zaken gedetailleerd wordt ingegaan. Bovendien bevat het zeer 
veel terminologie en voetnoten en is een literatuurlijst van ruim tweehonderd titels opgenomen. 
Een register biedt hulp om een en ander te kunnen naslaan. De lezer krijgt waar voor zijn geld, 
maar moet wel volhardend zijn.

Sumner, Seirian. (2022). De wesp. De geheimen van een onmisbaar insect. Amsterdam: Uitgeve-
rij Nieuw Amsterdam. ISBN 978 90 468 2680 5. Paperback. 384 pagina’s. € 27,99.
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Struikelstenen in de 
Rembrandtlaan in Naarden

In mei 2022 zijn er een 50-tal struikelstenen gelegd in het Gooi, om preciezer 

te zijn in Hilversum, Bussum en Naarden. Er liggen natuurlijk al vele van deze 

herdenkingsstenen door het hele land. Maar het wordt opmerkelijker als er twee 

worden gelegd voor jouw eigen huis.

Jan Hein Bannier

Struikelstenen 
De Duitse kunstenaar Gunther Demnig is 
de man die met de struikelstenen is gestart. 
Inmiddels zijn deze door heel Europa ge-
plaatst ter herinnering aan slachtoffers van 
de vervolging door de Duitsers: Joden, Sinti en 
Roma, politieke gevangenen, dienstweigeraars, 
homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandi-
capten. Zijn initiatief is zeker ook in Nederland 

gevolgd; in het Gooi is Hans Roos van de Stich-
ting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en 
Vechtstreek degene die zich voor de plaatsing 
inzet. In maart van dit jaar kregen wij een brief 
van deze organisatie in de bus met de vraag of 
wij bezwaar zouden hebben tegen de plaatsing 
bij ons voor het huis. Natuurlijk hebben wij 
onmiddellijk geantwoord dat wij hiermee graag 
akkoord zouden gaan.

 Foto: Jan Hein Bannier.
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Foto: Jan Hein Bannier.

De la Parra
Wij hebben het huis in 1984 gekocht van de 
heer en mevrouw Vaz Dias. Ontegenzeglijk een 
Joodse naam. Van onze toenmalige achterbu-
ren hadden wij al eens gehoord dat Robert Vaz 
Dias in de oorlog met zijn ouders reeds in dit 
huis woonde. Daarom verbaasde het ons dat 
het niet familie van hem betrof, maar de heer 
en mevrouw De la Parra. Gelukkig kregen wij 
contact met de oudste dochter van de heer 
De la Parra, Els, waardoor wij hebben kunnen 
achterhalen hoe dit in elkaar zat.
Van haar hoorden wij onderstaande geschiede-
nis.
Herman Marinus de la Parra is geboren op 24 
september 1909 in Paramaribo, Suriname. In 
1918 vertrok de familie naar Nederland. De 
vader van Herman was huidarts. Herman ging 
naar de HBS in Amsterdam en studeerde daar-
na medicijnen in Leiden waar hij in 1933 zijn 
artsexamen aflegde. Op 9 mei 1935 trouwde hij 
in Amsterdam met Willy Benjamins. Kort na el-
kaar kreeg het stel twee dochters, Els en Mieke. 
Herman vestigde zich in Emmen als huisarts.
Tijdens de mobilisatie diende Herman de la 
Parra als officier van gezondheid in het Neder-

landse leger. Nadat hij daaruit terug kwam, 
bleek zijn huwelijk gestrand en vertrok Willy 
onmiddellijk met haar dochtertjes naar haar 
moeder, die op de Stadionweg in Amsterdam 
woonde. De scheiding werd pas in januari 1941 
officieel uitgesproken.
Omdat Herman als Jood stond geregistreerd, 
mocht hij in zijn praktijk uitsluitend Joden als 
patiënt hebben. In Emmen was het niet moge-
lijk op deze manier zijn praktijk te handhaven.

Naarden 
Hij vertrok naar Naarden en vestigde een 
huisartsenpraktijk, “Uitsluitend voor Joodsche 
patiënten”, aan de Graaf Janlaan. Op 9 novem-
ber 1941 hertrouwde Herman met de weduwe 
Grete Czopp-Jerosolimski. Aangezien Grete 
bevriend was met mevrouw Vaz Dias, kon het 
echtpaar intrekken bij de familie Vaz Dias aan 
de Rembrandtlaan. In de zomer van 1942 woon-
de het echtpaar De la Parra waarschijnlijk niet 
meer bij Vaz Dias in, maar ze kwamen daar nog 
even om wat spullen op te halen. Zij werden bij 
die gelegenheid verraden door een buurman. 
De inwonende broer van Herman en de dochter 
van Grete uit haar eerdere huwelijk waren al 
ondergedoken en overleefden de oorlog. 
Herman en waarschijnlijk ook Grete zijn 
overgebracht naar kamp Amersfoort en daarna 
naar Westerbork. Als arts heeft Herman nog 
veel mensen geholpen; hij stond bekend om 
zijn hulpvaardigheid.
Op 2 oktober 1942 is hij via Westerbork over-
gebracht naar concentratiekamp Mauthausen 
in Oostenrijk, waar hij op 6 oktober “auf der 
Flucht erschossen worden ist”. Hij was 33 jaar 
oud. Dit eufemisme werd ook wel gebruikt 
voor het doodschieten van mensen die over 
een markering in een kamp gingen zonder zich 
daarvan bewust te zijn.
Wanneer Grete de la Parra-Czopp in Wester-
bork kwam is niet bekend. Waarschijnlijk ver-
bleef zij met Herman in Amersfoort. Zij werd op 
24 juli 1942 op transport gezet naar Auschwitz, 
waar zij uiterlijk op 30 september van dat jaar 
is omgekomen.
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Willy Benjamins 
Willy Benjamins is na de scheiding met haar 
dochters Els en Mieke bij haar moeder Benjamins 
in Amsterdam gaan wonen. Bij een inval van de 
Duitsers op de Stadionweg werd Willy - gelukkig 
zonder Els en Mieke - opgepakt en naar Wester-
bork gestuurd. Haar dochters zijn toen onderge-
doken bij verschillende families in Brunssum.
Omdat Willy niet meer met een ‘vol-Jood’ ge-
trouwd was en omdat zij bij haar geboorte niet 
bij de synagoge in Paramaribo ingeschreven was, 
heeft zij de oorlog overleefd. Via een niet-Joodse 
neef kon zij, en ook de andere leden van de fami-
lie Benjamins, een zgn. Calmeyer-Sperre krijgen. 
Na driekwart jaar kwam zij opnieuw terug in 
Amsterdam en ook Els en Mieke kwamen daar 
weer. De hongerwinter hebben zij bovengronds 
doorgebracht. Ook de dochter van Grete over-
leefde de oorlog.

3 mei 2022
De legging van de twee struikelstenen voor Her-
man Marinus de la Parra en Grete de la Parra-
Czopp vond plaats op 3 mei. Dit gebeurde op de 
Rembrandtlaan voor nummer 49. De heer Hans 
Roos kwam met de stenen en er werd een stukje 
asfalt uit de stoep verwijderd zodat de stenen 
gelegd konden worden. Hij legde op ieder van 
de stenen 3 kiezelsteentjes uit Israël.
Na korte toespraken door Hans Roos en Els de 
la Parra, in aanwezigheid van kinderen van de 
inmiddels overleden Mieke en enige andere 
belangstellenden, werd de korte plechtigheid 
beëindigd.

Bronnen
Struikelstenen Hilversum Naarden Bussum en 
gesprekken van de auteur met mw. Els de la 
Parra.

Basisgids Bomen en struiken
Dick A. Jonkers

Determinatiegidsen voor bomen en struiken zijn populair. In dit boek worden niet 
alleen van nature in Nederland aanwezige soorten behandeld (inheemse soor-
ten). Ook zijn er die hier zijn geïmporteerd en zich hier hebben gehandhaafd, 
vermeerderd en verspreid (uitheemse soorten). Daarnaast zijn er ook cultivars 
die door kweek of andere vormen van vermeerdering zijn ontstaan en blijven 
voortbestaan. In totaal worden 139 soorten beschreven. Er waren drie criteria: 
veel in ons land voorkomend, grote of kleine waarnemingskans, of bijzonder door mooie bloei-
wijze. Het is nuttig dat ook de groeiplaatsen ervan in onze onmiddellijke woonomgeving zijn 
opgenomen. Niet alleen langs wegen, in parken en op landgoederen, maar ook op kerkho-
ven. Samen met de standplaatsen biedt het boek een goed overzicht en maakt de beschrijving 
herkenning goed mogelijk. Voor de pluizers biedt een determinatiesleutel hulp. Per soort is 
er een bladzijde met, behalve de tekst met kenmerken en andere gegevens, een foto van de 
struik/boom in bloei met daarbij afbeeldingen van bladvorm of naalden en van vruchten/za-
den. Degenen die hier geen gebruik van willen maken, kunnen echter goed uit de voeten met 
de beschrijvingen en de foto’s.

Bremer, Arie van den. (2020). Basisgids Bomen en struiken. Zeist: KNNV Uitgeverij. 
ISBN 978 90 501 1730 2. Paperback. 172 pagina’s. € 24,50.
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De rijkdom van de
Gooise Heemtuin
Wouter Nugteren, IVN Gooi en omstreken, Werkgroep Heemtuin Educatie, 

publiceert regelmatig een blog over de Gooise Heemtuin op de Woensberg 

in Blaricum. Wij laten u graag delen in zijn blog van juni 2022. In het vorige 

nummer van dit tijdschrift publiceerden we deel 1 van deze blog. Deze keer het 

2e en laatste deel.

Wouter Nugteren

Deel 2

De werkgroep Heemtuin Educatie is een werk-
groep van IVN Gooi e.o. Wij onderhouden de 
wilde plantentuin van de Stichting Wilde Plan-
ten Blaricum. Deze stichting is aangesloten bij 
Landschap Noord-Holland. De bijna 2000 m2

grote heemtuin kent dankzij haar miniatuur 
Gooise landschapjes, een bijzondere verschei-
denheid aan flora en fauna. Met informatiepane-
len en steeketiketten bij bloeiende planten geven 
wij, ook bij afwezigheid, een beeld van wat er 

op dat moment groeit en bloeit. Van eind maart 
tot en met eind oktober werkt de werkgroep 
op woensdagochtenden aan tuinonderhoud. 
Belangstellenden zijn welkom voor een rond-
leiding, om rond te kijken of om gezellig mee 
te werken. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, 
vooral oproepkrachten. Op verzoek verzorgt de 
werkgroep Heemtuin Educatie rondleidingen 
voor groepen. In de wintermaanden wordt er 
in principe niet gewerkt. De tuin is het gehele 
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jaar vrij toegankelijk. De Gooise Heemtuin is te 
vinden aan de Woensbergweg naast de gemeen-
telijke begraafplaats van Blaricum en achter 
bijenschans Steegland. De heemtuin heeft een 
rolstoelroute die beperkt toegankelijk is. 

Het insectenhotel
Geactiveerd door hogere temperaturen kropen 
in het voorjaar de wilde bijen uit hun winterver-
blijven. Het insectenhotel vonden ze snel. Onge-
veer 20% van de Nederlandse soorten wilde bijen 
wil wel gebruik maken van een insectenhotel. De 
overgrote meerderheid zoekt broedgelegenheid 
op de vrije markt, in zelfgegraven holletjes in 
leem of aarde of vermolmd hout. 

De eerste hotelgasten waren roze metselbijen. 
Spoedig daarna zag je tientallen kleine tron-
kenbijtjes druk-druk-druk rondzwermen en 
de voorgeboorde nestgangen inspecteren. Veel 
daarvan waren vorig jaar in gebruik genomen en 
nu leeg. Aan het gaatje in de nestverzegeling kon 
je zien dat de nieuwe generatie was uitgevlogen. 
De nestgang moet nog worden schoongemaakt 
voor hergebruik, maar dat doen de bijen zelf. 
Ruim aanbod dus op de woningmarkt! 

Als de eitjes in de nestkamers zijn gelegd, wordt 
de gang afgesloten met een zegel van hars 
of leem. Soms zie je een koekoeksbij geïnte-
resseerd toekijken, wachtend op het juiste 
moment om stiekem naar binnen te kunnen 
glippen. Koekoeksbijen gedragen zich als een 
koekoek. Ze bouwen zelf geen eigen nest maar 
leggen hun eitjes in dat van een ander. 

Hun larven profiteren van de proviand die 
de gastheer/-dame voor het eigen kroost had 
bestemd. De ontwikkeling van ei tot larf en bij 
kunnen we normaal niet zien, maar wel met 
een kunstje: je steekt een doorschijnend buisje 
in de nestgang van het hotel en wel zo dat het 
er gemakkelijk uitgehaald kan worden. Als de 
bijtjes deze kunstmatige nestgang accepteren 
en er hun broedcellen in bouwen, dan kun je 
het ontwikkelingsproces via het buisje goed vol-
gen. Dat is ons dit jaar voor het eerst gelukt.

Bloeiende planten
Ons scorebord van bloeiende planten is deze 
tijd van het jaar goed vol. We speuren wekelijks 
de tuin af op zoek naar nieuw bloeiende soor-
ten, die dan worden geadministreerd: op papier 

Het insectenhotel in de Gooise Heemtuin.

Tronkenbijtje ruimt een verlaten nestgang op.

Uitneembare kunstmatige nestgang.

Kunstmatige nestgang met vijf cellen.
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voor onze administratie, op steeketiketten bij 
de bloem zelf en op het scorebord bij de entree 
van de tuin. Het zijn bijna allemaal inheemse 
wilde planten die je niet vaak in privétuinen 
treft. De laatste jaren telden we gemiddeld 230 
soorten.

Echte koekoeksbloem.

Het bijgehouden ‘scorebord’ in de tuin.

Oranje havikskruid.

Witte klaverzuring.

Grote pimpernel.

Pinksterbloemen.

Gewone ereprijs.
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De	libellenvijver
Onze grootste waterpartij is de libellenvijver. De 
oevers en oeverranden zijn begroeid met o.a. 
kruipwilg, zwarte els, wateraardbei, moeraswe-
derik, adderwortel, grote boterbloem (betrek-
kelijk zeldzaam), pinksterbloem, moerasver-
geetmijnietje, grote kattenstaart en dotter. In de 
directe omgeving van de heemtuin zijn weinig 
waterpartijen. We hebben vrij veel waterinsec-
ten. Kikkers en salamanders, die grote delen van 
hun leven op land verblijven, komen graag langs. 
Vogels komen vooral om te drinken of te baden 
op het badderstrandje.
Op zonnige zomerse momenten is de lucht 
boven de plas vol jagende libellen en juffers. De 
grote keizerlibel is een opvallende verschijning 
door grootte, snelheid en die typische hoekige 
bochten. Azuurjuffers zijn prachtig van kleur en 
laten zich goed bewonderen als ze rusten tussen 
de oeverbegroeiing. Er is een duidelijk onder-
scheid tussen de soorten. Libellen hebben een 
robuust en vaak breed achterlijf en grote ogen 
die elkaar bijna raken. De voor- en achtervleu-
gels verschillen iets van vorm. In rust worden 
de vleugels gespreid, soms iets naar beneden 
hangend. Juffers zijn kleiner en fijner gebouwd 
en hebben een lang en slank achterlijfje. De twee 
vleugelparen zijn identiek in vorm en worden in 
rust langs elkaar naar achteren gevouwen.

Als IVN-werkgroep Heemtuin Educatie hebben we een voorlichtende taak. Dat doen we vooral vanuit de 
heemtuin. Door middel van deze blog maar ook op de Facebookpagina van IVN Gooi en omstreken houden 
we belangstellenden (onregelmatig) op de hoogte van de ontwikkelingen in de heemtuin waar altijd wat valt te 
beleven, het hele jaar door. Bezoek de heemtuin en geef je ogen er de kost!

Gele lis.

Parende azuurwaterjuffers.

Viervlek.Platbuik.

Grote keizerlibel.
Alle foto’s bij dit artikel: Wouter Nugteren.
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AWN	Naerdincklant,	vroeger	en	nu
Sinds 1952 bestaat AWN Naerdincklant als één 
van de 24 afdelingen van de AWN - de Nederland-
se Archeologievereniging. De AWN is ontstaan 
in de periode van wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog. Bij nieuwbouw, als de bodem 
vergraven wordt, is altijd archeologisch onder-
zoek nodig. Er is onvoldoende budget om dat 
uitsluitend met professionals te doen. Daarom 
wordt er veel gebruik gemaakt van deskundige 
geïnteresseerde vrijwilligers. Zij vormen de kern 
van veldverkenningen en opgravingsonder-
steuning. Daarnaast organiseert Naerdincklant 
lezingen en excursies, doet onderzoek en publi-
ceert daarover, biedt archeologie-educatie en 
organiseert tentoonstellingen. Ik herinner me de 

tentoonstelling ‘Gevonden Voorwerpen’ in 2018 
in Hofland Museum, die ik met mijn enthousi-
aste kleinzoon bezocht. 

Veldverkenning op de Westerheide. Foto: Sander Koopman.

AWN Naerdincklant
bestaat 70 jaar

Dit jaar vieren drie organisaties, die banden hebben met de Vrienden van het 

Gooi, hun jubileum. Museum Hofland bestaat 50 jaar, het Goois Natuurreservaat 

90 jaar en AWN Naerdincklant vierde op 7 oktober haar 70-jarig jubileum. 

Naerdincklant, onze medegebruiker van de Infoschuur, verzorgde de afgelopen 

jaren verschillende lezingen en excursies voor de Vrienden van het Gooi.

Hans Hoes

Vikingring, collectie Mark Eijbers.
Foto: Sander Koopman.
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Naerdincklant doet dus al 70 jaar door en met 
vrijwilligers archeologisch onderzoek in de regio 
Gooi en Vechtstreek. Zo wordt duidelijker hoe 
deze regio in het verleden is ontstaan. Wat zijn 
de natuurlijke en menselijke invloeden die onze 
regio hebben gemaakt tot wat hij nu is? Daarbij 
is te denken aan het ontstaan van de heuvels aan 
het eind van het Saalien (de voorlaatste ijstijd), 
over de culturen die hier vroeger gewoond en 
geleefd hebben, getuige de vele grafheuvels, en 
ook over meer recente ontwikkelingen zoals de 
afzandingen. 
Overigens, al lang voor AWN Naerdincklant 
werd opgericht, was er in de regio belangstelling 
voor de archeologie. Zo is bekend dat Albertus 
Perk, die rond 1850 een brede bestuurlijke rol 
vervulde in en om Hilversum, opgravingen in de 
grafheuvels deed. E.M. Jaarsma, directeur van de 
Hilversumse Jaarsma haardenfabriek, deed in de 
periode 1918 -1922 allerlei vondsten in de regio 
die hij in de Openbare Leeszaal tentoonstelde. 

AWN	Naerdincklant	en	de	VVG
Drs. Sander Koopman, voorzitter van AWN 
Naerdincklant, deelt de resultaten van zijn 
onderzoek graag via publicaties, lezingen en 
excursies met anderen, ook met de Vereniging 
Vrienden van het Gooi (VVG). Zo’n 100 leden van 
de VVG bezochten in 2015 het jubileumcongres 
in Stadzigt bij het Naardermeer. In twee sessies 
gaf Sander Koopman zijn uitgebreide lezing 
over het ontstaan van de vele afzandingen in 
het Gooi. ’s Middags werden een drietal locaties 
bezocht. Een paar jaar geleden, na afloop van 
zijn onderzoek naar de grafheuvels, hebben zo’n 
25 leden deelgenomen aan een lezing over de 

grafheuvels die van circa 3.500 v. Chr. dateren, 
met aansluitend een fietsexcursie naar een paar 
grafheuvels. In 2020 heeft Naerdincklant naar 
aanleiding van nieuwe zwerfsteenvondsten in 
de zanderij Crailoo een excursie naar die nieuwe 
vondsten georganiseerd. Zo’n 15 leden van de 
VVG namen daaraan deel.

Een	passie	voor	het	verleden
Dat is de titel van het jubileumboek dat volgend 
jaar zal verschijnen. Het werd tijdens het jubile-
umcongres op 7 oktober symbolisch (in de vorm 
van een voucher) uitgereikt aan de voorzitter 
van de landelijke AWN, mw. drs. H. Land, en het 
hoofd NMF Erfgoedadvies, mw. drs. Y. Burnier. 

Bronnen 
Koopman, S., 2022. Passie voor het verleden. 
70 Jaar archeologisch onderzoek door en met 
vrijwilligers. Jubileumlezing voor het 70-jarig ju-
bileum van AWN Naerdincklant, 7 oktober 2022.

Uitreiking voucher aan de dames Land en 
Burnier door Sander Koopman.

Foto: Hetty Laverman.

Muntencollectie Olaf Langendorff. Foto: Sander Koopman.
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Emil Ludenpenning 2022

Op vrijdag 14 oktober is de jaarlijkse Emil Ludenpenning uitgereikt in het 

historische stadhuis van Naarden. De penning wordt altijd uitgereikt aan iemand 

die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de Gooise 

regionale geschiedenis of het behoud van cultureel en landschappelijk erfgoed.

Erick Groothedde

De penning werd uitgereikt door Kees-Jan Dos-
ker, voorzitter van het bestuur van het Goois 
Natuurreservaat (GNR), namens de organisaties 
die zitting hebben in het comité, Stichting Stad 
en Lande van Gooiland, Stichting Tussen Vecht 
en Eem, Vereniging Vrienden van het Gooi 
(VVG) en Stichting Goois Natuurreservaat. 
Namens de VVG voerde voorzitter Jan Kwekke-
boom het woord.

Jaap Vlaanderen (midden), geflankeerd door de voorzitters van de organisaties die participeren
in het comité Emil Ludenpenning. Foto: Ines van Hees, GNR.

In tegenstelling tot voorgaande jaren was de 
ontvanger van de penning vooraf niet bekend 
gemaakt. De bijeenkomst werd gestart met een 
presentatie door Jaap Vlaanderen,  medewerker 
educatie en vrijwilligerswerk bij het GNR.
Daarna bleek dat de penning dit jaar werd 
uitgereikt aan diezelfde Jaap Vlaanderen, voor 
zijn meer dan 40 jaren inzet voor het GNR. 
Met name heeft hij zich heel verdienstelijk 
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gemaakt op het gebied van voorlichting en 
educatie. Jaap stond aan de basis van het 
eerste speelbos in het Gooi, speelbos ’t Laer. 
Duizenden kinderen hebben daar hun eerste 
natuurervaring beleefd.

Jaap heeft veel gepubliceerd, onder andere 
beschrijvingen van wandelroutes. De totstand-
koming van de Infoschuur is ook een van zijn 
verdiensten. Ook is hij al vele jaren coördina-
tor van het vrijwilligerswerk van het GNR dat 

door hem in belangrijke mate is uitgebouwd. 
De meer dan 350 vrijwilligers leveren elke week 
weer een belangrijke bijdrage aan behoud en 
onderhoud van de natuurterreinen van het 
GNR.

Over enkele maanden gaat Jaap Vlaanderen 
met pensioen en neemt hij daarom afscheid 
van het Goois Natuurreservaat.  Terecht dat hij 
voor zijn onvermoeide inzet de Emil Luden-
penning heeft ontvangen.

Nature Today, infoplatform 
over de natuur
George	Laeijendecker

Hoe houd je nog een beetje overzicht over de berg 
natuurinformatie die dagelijks wordt gepubliceerd? 
Daarvoor is het nieuws- en mediaplatform Nature Today opgericht! 
Doel is om het brede publiek en specifieke doelgroepen continu en actief te informeren 
over actuele ontwikkelingen op het gebied van de natuur. Daarmee wil men de 
verbondenheid met, kennis over en waardering van de natuur versterken - en zo te 
motiveren om actief bij te dragen aan monitoring, beheer en behoud van natuur.
Het platform heeft maar liefst 44 partners, waaronder natuurbeheerders, kennisinstituten, 
provincies en bekende organisaties als SOVON, RAVON, FLORON, Vlinderstichting, 
Zoogdiervereniging en Vogelbescherming.
Veel van het nieuws gaat over plant- en diersoorten, maar ik heb er voor de VVG 
ook al veel informatie uit gehaald over terreinbeheer, klimaat en milieu, natuurbeleid, 
beschermingsacties en publieke soortentellingen.
Hoewel er veel monitoring en gegevens aan de berichten ten grondslag liggen, is 
het méér dan wetenschap alleen; er is moeite gedaan om de inhoud aantrekkelijk en 
begrijpelijk te maken voor het brede publiek.

Het leuke van Nature Today is dat je je kunt opgeven om dagelijks of wekelijks per e-mail 
een gratis nieuwsbrief te ontvangen. Het wekelijkse bericht bevat ook de dagelijkse 
journaals. Je krijgt per weekbericht dan ongeveer 20 kort beschreven artikelen met een 
toepasselijke afbeelding. Heb je interesse, klik dan door naar het volledige artikel via de 
knop ‘lees verder’.

www.naturetoday.com
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Wijzigingen in het programma zijn mogelijk. Check daarom altijd kort van te voren de informatie op de 
website:  vriendenvanhetgooi.nl/wat-we-doen/de-natuur-in/

Op pad met de
Gooise Natuurwacht
De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson.

Wandelingen januari - mei 2023
Zondag 1 januari: 
Monnikenberg en faunapassages
Vertrekpunt: t.o. Soestdijkerstraatweg 110, 
1213 XH Hilversum. 
Vertrektijd: 13.00 uur. 
Duur: ong. 2 uur. Lengte: ca. 8 km.

Zondag 15 januari: 
Crone- en Smithuyserbos
Vertrekpunt: Lage Vuurscheweg 86, 
1213 VD, Hilversum. 
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Duur: ong. 2 uur. Lengte: ca. 8 km.

Zondag 29 januari:
Corversbos	en	Gooilust   
Vertrekpunt: Schuttersweg 26, 
1217 PZ Hilversum. 
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Duur: ong. 2 uur. Lengte: ca. 8 km.

Zondag 12 februari:
Zanderijvaart,	Bussum
Vertrekpunt: Oud Blaricummerweg 40, 
1411 JR Naarden. 
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Duur: ong. 2 uur. Lengte: ruim 8 km.

Zondag 26 februari:
De	Vuursche	vanaf	Theehuis	’t	Hoge	Erf   
Vertrekpunt: Hoge Vuurseweg 11,
3749 AB Lage Vuursche. 
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Duur: ong. 2 uur. Lengte: 8 km.

Zondag 12 maart:
De	achterkant	van	’t	Bluk  
Vertrekpunt: Zuiderheide 2, 
1251 SE Laren. 
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Duur: ca. 2 uur. Lengte: 8 km.

Zondag 26 maart:
Spanderswoud	vanaf	de	Bachlaan
Vertrekpunt: hoek Bachlaan/Bussumergrintweg 67, 
1217 BN Hilversum. 
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Duur: ca. 2 uur. Lengte: ca. 8 km.

Maandag 10 april, 2e Paasdag: 
(Ochtendwandeling)
Eempolder	vanaf	de	Theetuin	Eemnes
Vertrekpunt: Meentweg 131, 
3755 PD Eemnes.
Vertrektijd: 08.00 uur. 
Duur: goed 2 uur. Lengte 7 à 10 km.

Zondag 23 april: 
Kromme Rade en Oppad, Kortenhoef   
Vertrekpunt: kruising Vreelandseweg/
Moleneind. Parkeren in de buurt van Zuwe 24,
1241 NC Kortenhoef. 
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Duur: goed 2 uur. Lengte: 8 km.

Zondag 7 mei: 
De Zwarte Berg en Einde Gooi  
Vertrekpunt: GNR Parkeerplaats De Rading, 
Utrechtseweg 140, 1213 TZ Hilversum. 
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Duur: 2 uur. Lengte: ca, 8 km.

Lage Vuursche. Foto:  Dick A. Jonkers.
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De vereniging
Bestuur 

Jan Kwekkeboom, voorzitter
voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl 

Dolf van Elten, secretaris en PR
secretaris@vriendenvanhetgooi.nl  

Wim Schaapherder, penningmeester
penningmeester@vriendenvanhetgooi.nl 

Erick Groothedde, bestuurslid
erick.groothedde@vriendenvanhetgooi.nl 

Maaike van Lidth de Jeude, bestuurslid
maaike.vanlidth@vriendenvanhetgooi.nl  

Piet Hein Ottervanger, bestuurslid
piethein.ottervanger@vriendenvanhetgooi.nl 

Correspondentieadres 
Vereniging Vrienden van het Gooi
Postbus 1080, 1270 BB  Huizen

Verzoeken	om	informatie,	
vragen	en	mededelingen
info@vriendenvanhetgooi.nl 

Gooise Natuurwacht
Dolf van Elten
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl 

Lidmaatschap 
Aanmelden via de website
vriendenvanhetgooi.nl/samen-met-u/word-lid/ 
Minimum contributie e 25,- per jaar.
Adreswijziging en opzegging naar 
Gabriëlle Bulten-Litjens, ledenadministrateur 
via ledenadministratie@vriendenvanhetgooi.nl 

Digitale nieuwsbrief
Aanmelden via website vriendenvanhetgooi.nl/
blijf-op-de-hoogte/nieuwsbrief of via 
info@vriendenvanhetgooi.nl 
Afmelden via het linkje ‘afmelden’ onderaan 
de nieuwsbrief.

Website en social media
vriendenvanhetgooi.nl
     vriendenvanhetgooi

ANBI
De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) is door 
de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw 
giften, legaten en erfenissen zijn vrijgesteld van 
belasting. Het RSIN van de VVG is 8085.21.998.

Omslag voorzijde: Wolf.
Foto: Gary Kramer via Wikipedia.
Omslag achterzijde: Het Postiljon.
Foto: Piet Cijvat.
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Het tijdschrift
Redactie 

Hans Hoes, voorzitter
jlg.hoes@gmail.com 

Leen Mak, eindredacteur en redactiesecretaris
redactie@vriendenvanhetgooi.nl 

Erick Groothedde
erick.groothedde@vriendenvanhetgooi.nl 

Dick Jonkers
dickjonkers@telfort.nl 

George Laeijendecker
laeijendecker@planet.nl  

Inzendadres	kopij
Redactie tijdschrift Vrienden van het Gooi
Oostergo 19
1274 JS  Huizen
redactie@vriendenvanhetgooi.nl 

Abonnement
Dit tijdschrift verschijnt drie maal per jaar. Het 
abonnement is gekoppeld aan het lidmaatschap 
van de vereniging. Nieuwe leden krijgen alle 
nummers van de lopende jaargang toegestuurd. 
Vragen m.b.t. de toezending: 
ledenadministratie@vriendenvanhetgooi.nl  

Druk
J. Bout & Zonen
Ceintuurbaan 32-34 
1271 BJ  Huizen
tel. (035) 525 32 93
info@boutdruk.nl
www.boutdruk.nl 

Bijdragen
Bijdragen voor dit tijdschrift zijn welkom mits de inhoud 
ervan in overeenstemming is met de doelstelling van de 
vereniging. De eindredacteur kan inlichtingen verschaffen 
over vorm en gewenste omvang van bijdragen en over 
de eisen voor illustraties. De redactie behoudt zich het 
recht voor om in overleg met de auteur bijdragen te aan te 
passen dan wel te weigeren.
Artikelen zijn op persoonlijke titel geschreven, tenzij anders 
wordt vermeld. Aan de totstandkoming van dit tijdschrift 
wordt veel zorg besteed. Voor informatie die desondanks 
onjuist of onvolledig is, aanvaarden de auteur(s), de 
redactie en het bestuur geen aansprakelijkheid. Voor 
verbeteringen van onjuistheden houdt de redactie zich 
aanbevolen.
Voor overname van artikelen of andere informatie uit dit 
tijdschrift kunt u contact opnemen met de redactie.
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Vereniging Vrienden van het Gooi is een onafhankelijke vereniging met circa 1000 leden
die opkomt voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie van het Gooi.

Zij wil genieten van de schoonheid van het Gooi en dit samen met u
doorgeven aan de volgende generaties.

Maak	kennis	met	ons via	vriendenvanhetgooi.nl


