
DONDERDAG 16 AUG. 1973 - NO. 2488
J^ fVW-Ue^ j ^u iX

't Huys ten Bosch
Eens, het is lang geleden, stond
ten zuidoosten van Weesp het kas
teel 't Huys ten Bosch.
In het jaar 1252 leefde daar Eg-
bertus van den Bosch, ridder, en
men vermoed dat hijdestichtervan
de ridderhofstad is gewest. Zeker-
heid zal daarover wel niet meer te
krijgen zijn.
Een boerderij van die naam is er
nog steeds. Als men langs de Gooi
land se weg in de richting Bus-
sum rijdt gaat men over de Vecht-
br en tegenover de afslag naar
Netrcf'horst .den Berg ziet men de
hofstede. Op het inrijhek staat
duidelijk aangegeven hoe de boer
derij heet en op die plaats stond in
vroeger eeuwen bovenvermeld kas
teel.
Hoe de naam 'van den Bosch' zo
midden in de dertiende eeuw kan
worden vermeld is ook wat eigen-
aardig. Meestal werden de ridders
genoemd naar de plaats waar ze
woonden. Bijvoorbeeld Herman van
Woerden, Bero de Wesepe. Gijs
brecht van Amstel, Gerard van Vei
zen en meer van die namen.
Misschien ligt de oplossing van dit
vraagstuk wel voor de hand want we
hebben enkele jaren geleden reeds
geschreven over het Naardermeer
en Uitermeer en toen medegedeeld
dat de Naardermeer vroeger in open
verb'nding stond met de Vecht. In
de . Jeleeuwen vormde de tegen
woordige 's Gravelandseweg de
Vechtdijk en eindigde bij deKever-
dijk. Daar begon de monding van
het Naardermeer en die monding
strekte zich uit tot de hoek waar
vroeger het kasteel stond.
Die monding is in het laatst van de
veertiende eeuw en in het begin van
de vijftiende zo langzamerhand
dichtgeslibd. In 1388 kon men de
dam voltooien waardoor de monding
detinitief werd afgesloten.
Allengs groeide achter de dam
het land dicht. Het vormde een
zandeiland wat men 'de Bosschen'
noemde.
Het geheel leek in die tijden op een
bos, want zo schreef men: *ende
dat dair omme dattet alszo ruych
met riet, boebelbiesen, lies ende
ander ruwe ghewassen was ghe-
lijx een bosschcA
Het zou kunnen zijn dat het proces
van verlanding in de mond van de
Naardermeer (in de volksmond is
het DE meer en geen HET meer)
reeds bezig was zich in de dertien
de eeuw te voltrekken en dat daar
om de naam 'van den Bosch' toch
aangaf waar onze Egbertus woon-
de. Het blijft echter gissen.

Het 'Huys ten Bosch'is waarschijn
lijk een Stichts leen geweest en was
dus onderworpen aan de Bisschop
van Utrecht.
In die eeuwen hadden de bisschop -
pen van Utrecht grote macht.
Bisschop Balderik (918-976) had
zich vele wereldrijke rechten ver-
worven. Zo werd hij gebieder van
de graafschappen Lake et Isla(tus
sen Lek en Usel), Germapi (rond-
om Woerden) , waardoor hij de
grondlegger werd van de wereld-
lijke macht van het bisdom.
Onder bisschop Ansfried werd die
macht nog groter. (995-1010). Toen
werden aan het bisdom toegevoegd
het belangrijke Zalt-Bommel, de
gouwen Niftarlake en Fletheti. Dat
was reeds zo ongeveer het gehele
Nedersticht, de tegenwoordige pro
vincie Utrecht.
Later kwamen daar nog bij het
graafschap Tdisterband, de villa
Groninga, het graafschap Umbalaho
alsmede Twente.DeventerenDren-
the.
Op die manier kregen de bisschop-
pen hun macht in de tegenwoordi
ge Nederlandse gewesten. Zij
steunden daarbij het centrale gezag
in het Duitse rijk.
Na het concordaat van Worms
(1112) werd aan de Duitse konin-
gen de invloed op het bezetten van
de bisschopszetel echter ontnomen
en toen hadden deze vorsten geen
interesse meer voor de macht van
de bisdommen, zodat die zich voor
taan maar alleen moesten redden.
Daarna taande de macht, ook van de
Utrechtse bisschoppen en hadden zij
dikwijls moeilijkheden met hun ei
gen leenmannen.
In de Middeleeuwen heeft, zoals be
kend, het leenstelsel gefunctio-

neerd. De koningen hadden behoef-
te aan goed bewapende ruiters om
hun macht te bevestigen. Geld had
den ze meestal niet veel maar als
beloning voor militaire diensten
gaven zij landerijen in leen. Het
land bleef eigendom van de leen-
heer maar de leenman genoot het
vruchtgebruik zolang hij zijn mili
taire verplichtingen nakwam.
Op de lange duur werden deze leen
mannen machtige mensen, vooral
toen de rechten overgingen van va-
der op zoon. Op hun beurt gaven de
machtigste leenmannen weer ge-
deelten van hun landerijen en be-
zittingen in leen aan nadere rid
ders. Dan werd van achterlenen
gesproken. Dat leidde tot verzwak-
king van het centrale gezag. Deze
achterleenmannen zwoeren immers
trouw aan hun leenheer en niet aan
de koning of bisschop. Dat heeft ge-
leid tot eindeloze twisten en oorlo-
gen. De Heren van Amstel bijvoor
beeld waren in de aanvang onder
worpen aan de Bisschop van Utrecht
maar later aan de graven van Hol
land. Zij onttrokken zich aan de
macht van de bisschop.
Als gevolg van al die oorlogen werd
in de vijftiende eeuw het 'Huys ten
Bosch' door de troepen van Philips
van Bourgondie totaal verwoest en
werd de toenmalige eigenaar Her
bert van Uselstein gevangen geno
men. Het kasteel schijnt toen reeds
geruime tijd in het bezit te zijn ge
weest van het geslacht Uselstein
want we lezen dat in de veertiende
eeuw een andere Herbert van Usel
stein trouwde met een erfdochter
'van den Bosch'.
Deze Herbert was een zoon van
Arend van Amstel, een jongere
broer van de bekende Gijsbrecht.
Arend van Amstel was de eige
naar van de heerlijkheid Uselstein
en werd dus daarnaar genoemd.
Op de duur werd dus het Huys ten
Bosch een leen van de Hollandse
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Long Tall Ernie and
the Shakers naar
Engeland
De internationele belangstelling
voor Long Tall Ernie and the Sha
kers neemt op het ogenblik stor-
menderhand toe. De nieuwe elpee
'It's a Monsters' zal snel wor-
menderhand toe.De nieuwe elpee
'It's a Monsters' zal snel wor
den uitgebracht. De single 'Kiss
me Baby' wordt in Engeland uitge
bracht en de Engelsen kunnen zich
ook gaan overtuigen van de 'live-
kwaliteiten' van de Arnhemse kui-
ven.

Op 12, 13 en 14 augustus wordt er
door de groep opgetreden in de
Londense Greyhound Club, de Cal
vish Club en de '100 Club'. Boven-
dien bestaat er een kans dat op 10
en 11 augustus opgetreden wordt in
de Speakeasy en de Marquee.

The Victory

THE VICTORY 1- ZATERDAG

Zaterdag 18 augustus a.s. om 15.00
uur dan zal The Victory voor het
eerst in zijn bestaan met een za-
terdagelftal in het veld komen aan
de 's-Gravelandseweg om een
vriendschappelijke wedstrijd te
spelen tegen RAPIDITAS 6.
Mocht U kennis willen maken met
dit zaterdagelftal kom dan zaterdag
eens een kijkje nemen dan kunt U
tevens van de sfeer genieten in
onze nieuw ingerichte kantine.

Te koop aangeb.
'GROTE KOPEREN
VOGELKOOI
een

SCHUIFWAND
(Indecoflats Hogewey).
een groot

PROJECTIESCHERM
in houten kist.
Tel. 02940 - 13849, na
18.00 uur.

^ Veronica's LP top tien >^

(1) When stones are rolling
Fred Stuger - Park

-92) 20 Fantastics Hits
Div. Art. - Arcade Rec.

(3) The Best of Redbone
Redbone - Epic

(4) The Beatles 1962/1966
The Beatles - Apple

(6) Forever and ever
Demis Roussos - Philips

6 (5) Vol met Super
Div. Art. - Philips

7 (7) The Beatles 1S67-1970
The Beatles - Apple

8 (10) 20 Stars - 20 Hits
Div. Art. - EMI

9 (8) Dubbel, Twee
Boudewijn de Groot - Decca

10 (-) Now & Then
The Carpenters - AM Rec.

P.V. De Luchtpost
Uitslag: Noyon, 4-8-1973. Afstand
336 km. In het concours ware
267 duiven. De duiven zijn gelos
om 7 uur .
Aankomst eerste prijsduif 11.42.1
uur en de laatste prijsduif kwan
binnen om 12.26.18 uur.
Winnaars koppelrace: A . Kuijl ei
A. v. Ravensteyn.
Winnaar Attractieprijs: P.Schriek

UITSLAG.
J. Jongkind 1-33-36-46, A.M. Kuy
2-42, J. v. Zuilen 3-44-47, C
Schilders 4-5-30-51, C. v. Raven-
steijn 6-16-20-35-39-41-43^ H
v. Ravensteijn 7-27-29-45,\ eld-
huysen Jr. 8, J. Arendse 9-15-
49, F. Franke 10-14-17-26-38,G
Land 11, J. Veldhuysen Sr. 12-22-
31, J. Griffioen 13, M. Vos 18
A. Mulder 19, B. Ruarus 21-34-
40, K. Bleyenberg 23-24-28, Ka-
mermans-Wesbergen 25-50, P.
Schriek 32-48, L. v. Huisstede 37-
53.

Uitslag St. Dizier 11-8-1973, af-
stand: 409 km. In het concoun
waren 177 duiven die gelost wer
den om 6.15 uur.
Aankomst eerste prijsduif 12.44.4C
uur en de laatste prijsduif on"
13.48.11 uur.
Winnaars Koppelrace: S. v. Raven
steyn en B. Ruarus. X.

UITSLAG.
G. v. Huisstede 1, S. v. Raven
steyn 2-3-5-7-11-14-30, A. Mul
der 4-15-18-27, J. Jongkind 6-
10, J. Veldhuysen Sr. 8-13-17, B
Ruarus 9-12-16-22-28, G. Lane
19-34, C. Schilders 20-21, J. v
Zuilen 23, P. Schriek 24, A.M
Kuyl 25-29-33, F. Franke 26, K
Bleyenberg 31, M. Vos 32, G. Waar-
huis 35.

bedrijven vlak bij huis
omzet van vele honderden
nen willen eens
20 jongelui van
aar over een
riding voor
n beroep

Geen schoolgeld-
wel salaris
Procesoperator is een nog weinig
bekend vak, dat goed wordt
betaald. Het is een vak, waarin,
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Hot Huys ten Bosch omstreeks 1600.

graven. Een eerste leenbrief van
deze graven dateert uit 1439 en luid-
de als volgt:

'Philipps Hertog van Bourgondie,
Grave van Hollandt etc, doen cont
alien luyden dat wij, behoudelicons
ende eenen ijgeliken sijns rechts
verleent ende verlijet hebben, ver-
leenen en de verlijen mit desen
brieve, Ghijsbrecht van Uselstein,
Heren Herboren soen, sijn hus ten
de ende anders sijnen toebehoirne
binnen den utersten cante van den
utersten cingelgrafte; item twee
sluysen, gelegen tot Utermeer an
den dam; item y mergen lartts ge-
heiten Den Oert ende gelegen sijn
tot Meersen; item noch XXV pondt,
's jaers uter thienden van Hazers-
woude te houden van ons ende van
onsen nacomelingen, tot sulken
rechte ende leene ende voort in aire
manieren als die oude hantvesten
ende brieven, die dair off zijn dat
inhoudend ende begrijpen.
Presentibus die Here van Wasse
naar, Here Arent van Ghent ende
Ghijsbrecht van Vianen.
In orconde etc. Gegheven in den
Hage opten en dach in Aprille Ao.
XXXIX. (bedoeid wordt 1439).
Bi minen Here, den Hertoge, Gra
ve van Hollant etc.

Booisterzwene -R.

Achtereenvolgens hebben op het
kasteel gewoond:
1439 Gshijsbrecht van Uselstein.
1^64 Anthonis van Uselstein.
1472 Margriete van Uselstein nade

dood van haar broer Anthonis.
1495 Ghijsbrecht van Duvenvoorde.
1511 Aerendt van Duvenvoorde.
1559 Anthonis van Duvenvoorde.
1629 Jonckheer Arent Adam van

Wassenaar ende Duvenvoorde.
1678 Johan Jacob van Wassenaar.

-in 1672 hebben Franse troe-
pen het kasteel verwoest.
Daarna werd het niet weer op-
gebouwd. Tenminste niet als

versterkte burcht. Er kwam
een boerderij. Of de volgende
eigenaars daarwoondenisons
niet bekend. Waarschijnlijk
niet. Zij verhuurden de bij-
behorende landerijen.

1690 Jonckvrouwe Maria Jacoba
van Wassenaar.

1701 Abraham Cromhuysen.
1734 Abraham Cromhuysen.
1752 Johanna Maria Cromhuysen,

weduwe van wijlen Mr. Mel-
chior ten Hove.

1764 David ten Hove.
1788 Mr. Albrecht van Slingeland,

Secretaris der stad Amster
dam, in kwaliteit als excecu-
teur van den boedel en nala-
tenschap van David ten Hove.

1788 Wendela Heonora ten Hove.

Het door Philips van Bourgondie
verwoeste kasteel werd later weer
opgebouwd maar in de oorlog van
1672 weer verbrand. Het is la
ter niet meer als zodanig gebruikt.
De boerderij die er nu staat zal
wel niet dezelfde zijn als in de
achttiende eeuw. De gronden die
er bij hoorden en de rechten daar-
aan ontleend, hebben eeuwen lang
tot het bezit behoord van voorname
geslachten zoals uit bovenstaande
lijst blijkt.

In de opsomming van de fundaties
die aan de Rooms Katholieke Kerk
in Weesp werden geschonken trof-
fen wij enkele malen de vrouwen
van de bezitters van het Huys ten
Bosch aan.
Zo blijkt daaruit dat de weduwe van
Ghijsbrecht van Uselstein, die in
de eerste leenbrief wordt genoemd,
eerst in 1496 overleed.
Zij moet in haar lange leven veel
lief en leed hebben ondervonden
daar op dat oude kasteel. In 1439
kreeg haar echtgenoot het leen
toebedeeld en na de dood van haar
man heeft zij nog als kasteelheren
gekend, Anthonis van Uselstein,

■=>CM&eO»CM_ •



I/topi *
6 (8)

(3) Albatros-Fleetwood Mac
(1) Do you love me - Sharif 7 (4)

Dean
(5) Goin' home - The Os- 8 (7)

monds
(6) Rote Rosen - Freddy 9 (-)

Breck
(9) The Free Electrid Band - 10 (9)

Albert Hammond

Halo of Flies - Alice
rCooper
One is one - Nick Mac- j
kenzie
Yesterday once more - 1
The Carpenters
Alright, Alright, Al
right - Mungo Jerry
We were all wounded at B
wounded knee - Redbone J
■■■HMMn_mrinnra»l f .

Puppet show met
dlscotheek stamper
Een meezinger voor de na-zomer
van 1973 is in aantocht met de
eerste single van the Puppet-Show
Een diskoteekstamper van de bo-
vendste plank met 'My bonnie list
over the Ocean'. Producer Bert
Conard ontdekte deze formatie als
begeleidingsorkest van Danny Car-
do.
Misschien zit er een eigen kar-
riere in voor deze groep. De kans
is zeer groot, vooral nu ze eind
augustus op de Belgische televi-
sie reeds te zien zijn. Nederland
volgt dan vanzelf wel.

. ;
•LEADBELLY'S LAST SES
SIONS' - MELODISC MLP
12-113

De grootheid van LEADBEL-
LY is nooit beter totuitdruk-
king gekomen dan op de twee
elpees die deze week uitkwa-
men op het Melodisc-label
onder de titel 'Leadbelly's
Last Sessions' Vol. 1 en Vol.
2. De opnamens werden ge
maakt in September 1948 in
een woonkamer in New York.
Leadbelly wist zelf niet dat
zijn laatste opnames zouden
worden en de akoestiek van
de kamer werd zo'n beetje ge-
regeld door een grote hoe-
veelheid gordijnen e.d.
Maar van proffessionele op
namens kan niet gesproken
worden. Huddie Ledbetter
werd in 1888 geboreninMoo-
ringsport, Louisiana. Hij
kwam twee keer voor moord
in de gevangenis trecht,
waar zijn muziek veel be
langstelling trok en hem twee
keer gratie bezorgde. In het
midden van de jaren veertig
raakte zijn muziek erg in bij
de bohemies, vooral in
Greenwich Village. Hij over-
leed in New York op 6 decem
ber 1949.

Amerika in de ban van
de Pointer Sisters

Een nieuwe sensatie in de Sates
The Pointer Sisters.
In enkele weken zijn deze Ameri-
kaanse meiden -echte zusters- vai
uit het niets omhoog geschoten aai
het zogenaamde firmament. Daar'
voor zorgden enkele sensationel<
t.v.-optredens van een niet min
der sensationele langspeelplaat.
Van die elpee komt binnenkort ii
Nederland een eerste single uit
het bekende Allan Toussaint wer
'Yes we Can Can'. Bryan Ferry
de leider van Roxy Music, is hele
maal kapot van deze Sisters e
hij wii ze graag in het voorpro
gramma hebben tijdens de volgen
de Europese toernee van Roxy Mu
sic.
Dat zou dan betekenen dat wij de
ze zusters in november in Neder
land kunnen verwelkomen.

Van der
DE
WARME
BAKKER
Juhanostraat 23
Telefoon 12251, Weesp

Vier
met een

miljoc
praten met
15 tot 20_j
gratis opl(
een model



haar zoon, daarna haar dochter
Margriete van Uselstein en toen
die overleed Ghijsbrecht van Du
venvoorde.
Al die jaren heeft de oude weduwe
op het kasteel gewoond.
Van haar laatste beschikking wordt
vermeldt dat:
De kerkmeesters zullen met debe-
zitters van het 'Huys ten Bosch' op
Paaschzaturdag 2Vi gulden aan de
armen uitdeelen'.
Het is ons niet geheel duidelijk of
elke arme 2Vi gulden kreeg of dat
alle armen die rijksdaalder met
elkaar moesten delen.

Omstreeks 1470 vinden wij in de
kerkboeken vermeld: Jonckvrouw
Adriaen Ghijsbrecht van Usel-
stein's huisvrouw.
Hieruit blijkt dat zij kerkelijk tot
Weesp werden gerekend en niet tot
Ankeveen.

Zo heeft het kasteel daar gestaan,
aanvankelijk als steunpunt voor de
bisschoppen van Utrecht tegen de
graven van Holland. Later werd het
een vooruit geschoven post tegen
de Stichtse aanvallen.
Er is een afbeelding van het kas
teel bewaard gebleven. Het lijkt

niet zo groot geweest te zijn, niet
imposant maar overigens wel met
alle eigenschappen die een echt
kasteel moet hebben. Met grachten
en ophaalbruggen, schietgaten inde
muren enz.

Honderden jaren lang hebben daar
adelijke geslachten gewoond en die
hebben soms meer, soms minder
de geschiedenis van Weesp mee ge
stalte gegeven.
Het Naardermeer, Uitermeer en het
Huis ten Bosch horen bij el^ar.
Daa~ ten zuidoosten van Wee^ igt
ee_^_^teressant stukje geschiede
nis. Jaren lang heeft men veronder-
steld dat op het terrein van 't huys
ten Bosch een schat verborgen zou
zijn. Er is bij het opruimen van de
resten van het kasteel ijverig naar
gezocht maar zonder resultaat. Dat
opruimen werd in het begin van de
ze eeuw voltooid.
De eeuwen glijden voorbij. De we-
reld en de omstandigheden veran-
dert en wisselen steeds.
Maar het is goed de geschiedenis
te bewaren. Zonder kennis van de
geschiedenis geen goed inzicht in
de toekomst.

J.S.
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Its only money, Part 2 is de Argent single

'It's only money, Part 2' is zon
der twijfel de meest hitpotente
track van de enkele maanden ge
leden door CBS uitgebrachte AR-
GENT-elpee 'In Deep'. Gave rock
van een steeds naar perfektie stre-
vende Argent, de groep die in de
Britse pop-scene een opvallende
plaats inneemt en een attraktie
vormde op het in maart gehouden
Popgala.
De recente konserten van Argent
in ons land onderstrepen de stij-
gende populariteit van de groep;

, n A r . J „ „ - „ .

voor de groep, die in maart
geformeerd werd doordat Rod
gent en Jim Rodfort besloten I
Ballard en Robert Henrit aan
personeel toetevoegen. Op data
de moment stond er een Z<
BIES-single nummer 1 in Am
ka. Maar dat weerhield Rod
gent, die tot voor die tijd deel
maakte van The Zombies - sa
met Colin Blvuistone, Paul At
son en Chris White - niet va
oprichting van zijn eigen band. 1
hebben de vier groepsleden var



f̂oudste schrift van Gooi ontdekt'
op scherf uit derde eeuw

*

DOOR CLAUDIA ALDENKAMP

hilversum - Een opmerkelij-
ke ontdekking door Anton
Cruysheer van de Archeologi
sche Werkgemeenschap Naer
dincklant. De inscripties op een
scherf, gevonden in 1963 op de
Aardjesberg bij het Gebed zon
der End, blijken geen runenach-
tige tekens te zijn, zoals werd
verondersteld. Nader onderzoek
heeft uitgewezen dat het om La-
tijns schrift gaat.

De scherf komt van een pot uit
de derde of vierde eeuw na
Christus. Cruysheer noemt de
bosrijke vindplaats op de hei
tussen Hilversum en Bussum de
'Akropolis van het Gooi'. „Op
de Aardjesberg was al veel ma
teriaal gevonden uit latere en

eerdere periodes." De grote
vraag is natuurlijk wat deze
ontdekking betekent. „Aller-
eerst is dit het oudste schrift dat
ooit gevonden is in het Gooi",
aldus Cruysheer. „Ook zou het
kunnen wijzen op een beschei
den nederzetting. Dit zou wel
heel bijzonder zijn, want in de
vierde eeuw was een groot deel
van de dorpen verlaten vanwege
invallen van andere groepen."
De scherf vertelt ons iets over de
capaciteiten van de vroege be
woners. „Dit is de eerste aanwij-
zing dat mensen in het Gooi ge-
letterd waren."

De hoekige inscripties wer
den in een Duits artikel uit 1980
benoemd als mogelijke runen-
achtige tekens, het schrift dat in—
Germaanse landen werd ge-

bruikt. De auteurs van dat arti
kel hidden een slag om de arm.
Dit was reden voor de Hilver
sumse archeoloog om de scherf
verder te onderzoeken. Hij
zocht contact met een expert
van de Rijksuniversiteit Gronin-j
gen. Nadat zij de scherf en de
inscripties had bekeken, was
het voor haar duidelijk. Het
gaat hier niet om runen,maar
om Latijnse letters.

De hoekige vormen die de te-]
kens op runen deden lijken,
zijn volgens de expert gemak
kelijk te verklaren. „Als je let
ters in een hard oppervlak pro-
beert te krassen, dan is het las-
tig om ronde letters te vormen.
Waarschijnlijk heeft de eigenaad

-van de pot zijn naamerin ge^~
krast."



W-programma 'Effe geen cent te makken'. foto cpd/mike van den toorn

j

aan gewend geraakt, ik ben niet
verwend. Ik kan je verzekeren:
geld maakt het leven makkelij-
ker, maar niet gelukkiger. Er
zijn momenten geweest dat ik
geen geld had en gelukkiger
was." Op naar hun nieuwe on-
derkomen voor een eerste kijk-
je. „Dit is gewoon een mooi
buurtje hoor", vinden tienerzo-
nen Didier en Maxim. „Wel an-
ders", concludeert Rene. „Mijn
auto past nergens op de stoep!"
Ook daaraan is gedacht: een bij-
standsgezin heeft immers niet
de beschikking over drie auto's,
zoals de Frogers. En dus wordt
de glimmende dikke Mercedes
verruild voor een oude Opel •
met deuken. Met dat vervoer-

// VIS OP TV

middel moet Rene een maand
lang zijn optredens bereiken.

Rene wacht nog een tegenval-
ler: „Er is er maar c6n toilet in
huis. Een heel kleine wc. Ik
breng daar redelijk veel tijd
door met de krant." Voor dui
zend euro moet het lege huis
worden ingericht. Natasja doet
daar niet moeilijk over. Een
wasmachine met een lekke deur
kan best. Een teiltje eronder en
het is goed, dat heeft ze eerder
gedaan. 's Avonds struint het
echtpaar internet af. Opnieuw
neemt Natasja de leiding en
blijkt ook een kei in afdingen.
De Frogers: 'Effe geen centte makken',
RTL 4, 20.30 uur.

enberg, Lydia Rood, Susan Smit
£Dĵ l£IaB9w>6€hfeven-UegLaal[een eigen verhaal. De eerste zes
verhalen beschrijven elk een dag f
voor 5 december. Het zevende j
verhaal gaat over de grote dag, en \
het achtste verhaal gaat over de I
ontlading. Vanaf 5 november is !
het boek overal verkrijgbaar.

Jan-Jaap Heijhoofdredacteur
van De Pers
De aandeelhouders van dagblad
De Pers hebben Jan-Jaap Heij
met ingang van 15 oktober be-
noemd tot hoofdredacteur van
de gratis krant. Ben Rogmans is
vanaf die dag officieel directeur/
uitgever bij De Pers. Beiden wer-
ken sinds mei al ad interim in
hun nieuwe functies.

T E L E V I S I E B U I T E N L A N D .
E e n B B C 2
09:00 Donna op een. 12:10 De rode loper. 12:35 ..., p fa^ _,„,.,,,»», Tff.h.,.,i,,._»
BIWtor.130. Hrtiwnwfc-JWO H*w*r~£****'i' "VI danc ne: |t takes,_- -
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R E G I O N A A L
Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant luidt de noodklok

'Merovingische zwaarden dreigen verloren te gaan'
DOOR HANS HOOGENBOOM

hilversum - Topstukken uit
de archeologische collectie van
de gemeente Hilversum dreigen
verloren te gaan door ondes-
kundig beheer. Het betreft on
der andere enkele bewerkte Me
rovingische zwaarden uit de
7de of 8ste eeuw. Die zijn voor
deze regio uniek.

Dit stelt voorzitter John van
der Sar van Naerdincklant, de
afdeling Hilversum van de Ar

cheologische Werkgemeenschap
voor Nederland. Het is vervat in
een brief op poten aan cultuur-
wethouder Erik Boog en de ge-
meenteraad.

Volgens Van der Sar dreigt
het helemaal de verkeerde kant
op te gaan met de archeologi
sche collectie van Hilversum.
Het lot van de Merovingische
zwaarden, die destijds als graf-
gift zijn meegegeven en in de
vorige eeuw bij een opgraving

op het IFF-terrein aan de Lie
bergerweg zijn gevonden, is
daar een teken van. Als oorza-
ken wijst Van der Sar op het
huidige - in zijn ogen tekort-
schietende - beheer van de ar
cheologische collectie en de be-
leidskeuzes van Museum Hil
versum.

Van der Sar oppert dat de
kwestie betrokken wordt bij de
actuele discussie in de raad over
het Strategisch Beleidsplan voor

Museum Hilversum. De ten
toonstelling van de archeologi
sche collectie van Hilversum,
die enkele jaren terug werd op-
gedoekt, is volgens Naerdinc
klant uniek en waardevol en
verdient beter.

Een subsidieverzoek van
Naerdincklant aan de gemeente
voor behoud van de zwaarden is
eerder afgewezen. Directeur
Hedwig Saam van Museum Hil
versum kent de zorgen van

Naerdincklant. „We hebben
binnenkort een gesprek." Op
dit moment wordt gewerkt aan
de archeologische collectie.
Saam neemt ten aanzien van de
zwaarden het woord 'restaura-
tiefonds' in de mond.

Volgens Van der Sar zou de
beste oplossing zijn de doelstel
ling van Museum Hilversum uit
te breiden, zodat die zich voort
aan formed ook om de Hilver
sumse archeologische collectie

als deel van het cultured erf
goed kan bekommeren. Op dit
moment heeft het museum aan
de Kerkbrink, zegt Van der Sar,
de bezoeker niets te bieden van
voor 1850. „Dit terwijl de ge
schiedenis 120.000 jaar terug-
gaat (periode Neanderthalers);
er een cultuur is toegeschreven
aan Hilversum (de Hilversum-
cultuur) en het museum ooit is
gesticht als archeologisch muse
um!"

Voorbeeld van een Merovingisch
zwaard (ca. 450)
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Gekozen voor specialisatie

Diemelin
Huizen heet
nu BlocX
DOOR HARRY HOMMA

huizen- Diemel Druk in Huizen heet voortaan BlocX. De
drukkerij werpt zich, naast proefwerkpapier voor scholen,
vooral op het maken van schrijf-, teken en notitieblokken.
Eigenaar Frank van der Hulst heeft gekozen voor een strak-
kere, efficientere bedrijfsvoering. Tevens besloot hij te in-
yesteren in zowel machinepark als marketing. De nieuwe
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o A A L
Oude Romeinse munt in Huizer akker opgedoken

'Uit vierde eeuw is geen vondst bekend'
DOOR HENK VAN MAANEN

huizen - „Via een speciaal fo
rum ontdekte ik onlangs dat er
eind vorig jaar een oude Ro
meinse munt is gevonden in
Huizen. Het gaat om een munt
uit de vierde eeuw na Christus."

Anton Cruysheer van archeo
logische vereniging Naerdinc
klant nam contact op met de
vinder, de Amsterdammer Ne-
meth, die regelmatig met een
metaaldetector op pad gaat.

„Hij vond de munt op een ak
ker. Door het omploegen van de
grond komen wel vaker oude
munten of gebruiksgoederen
naar boven."

Waar de vondst is gedaan wii
Cruysheer niet zeggen. „Daar
zou de grondeigenaar ook niet
echt blij mee zijn, want dat
trekt alleen maar mensen aan."

Als de archeologische vereni
ging zelf op pad gaat, vraagt ze
altijd toestemming aan de
grondeigenaar voor het doen

van onderzoek. Daarmee wor
den bijvoorbeeld boze reacties
voorkomen.

Het Gooi en Vechtstreek is.
een oud gebied vol rijke histo
rie. De grafheuvels op de heiden
doen vermoeden dat het ook
een archeologisch interessant
gebied is, maar eigenlijk valt
dat enigszins tegen, meldt
Cruysheer. „Vondsten uit de la
te IJzertijd, de Romeinse tijd en
de vroege Middeleeuwen zijn
zeldzaam. Uit de vierde eeuw is

bijvoorbeeld geen vondst be
kend." De munt die N^meth
heeft gevonden is geslagen in
323 of 324 en heef op de voorzij-
de de beeltenis van keizer Con-
statijn I, die regeerde van 307
tot 337. Op de achterzijde staat
een afbeelding van Victoria met
trofee en palmtak. De tekst 'Sar-
matia Devicta' suggereert vol
gens Cruysheer de overwinning
van de Romeinen op de Sarma-
ten. Het is een staaltje van Ro
meinse propaganda, omdat die

overwinning pas in 332 plaats-
vond.

Wat er precies met de munt
gaat gebeuren kan Cruysheer
nog niet zeggen. „De vereni
ging heeft geen eigen ruimte
waar het vondsten kan expose-
ren. Voorheen had Naerdinc
klant een uitgebreide documen-
tatiecollectie en studiecollectie
in het Goois Museum in Hilver
sum. Die zijn verdwenen in het
provinciaal depot in Haarlem.
Ik hoop dat we dat nog eens te-

De gevonden oude Romeinse munt.

rug kunnen krijgen."
De tegenwoordige vondsten,

zoals onlangs ecu barnstenen

FOTO STUDIO KASTERMANS

knoop ook al in Huizen, blijven
daarom meestal in beheer bij de
vinder, aldus Cruysheer.
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Zuinig op sporen voorouders

Willy Metz komt graag op de
heide: "lh hun hei nooit laten
om even te kijken hoe de graf
heuvels erhij liggen."

Zo'n vijftig archeologi
sche rijksmonumenten
liggen in de terreinen van
het Goois Natuurreser
vaat. Sinds vorig jaar is
hier een speciaal beschcr-
mingsbeleid voor ontwik-
keld. Willy Metz, uit
hoofde van haar wethou-
derschap van de gemeente
Huizen plaatsvervangend
voorzitter van het Goois
Natuurreservaat en ge-

________^^_________ promoveerd archeologe
over de zin van zuinig zijn op de sporen van onze ver-
ste voorouders.

Waar we over praten? Voomamelijk grafheuvels, waar be-
halve graven soms ook urnen in zijn gevonden. En voor
werpen van aardewerk en losse werktuigen van steen of
heel af en toe brons; bijgiften voor de lange reis naar het
hiernamaals. Veel van de archeologische monumenten zijn
overgroeid, zodat je hooguit nog een subtiel relief in het
landschap-ziet. Maar de gerestaureerde monumenten, zoals
de Zeven Bergjes op de Zuiderheide, vallen goed op.
Al deze vindplaatsen - in grootte varierend van enkele aren
tot hectarcn - hebben de officiele status van beschermd
Rijksmonument. Daarmee genieten ze een even strenge
bescherming als gebouwen die op de monumentenlijst
staan.
"Terecht", vindt Willy Metz. "We moeten heel zuinig zijn
op de sporen van onze verre voorouders, want ze gaan
over ons allemaal, vertellen iets over waar we vandaan
komen."

Lijkbere

glaasje zonder voet, kralen, bronzen ringen en naalden, en
een zogenoemd pinsteentje dat diende om wol te spinncn,
wat erop duidt dat we toen al schapen hidden.

Nederzetting
Vecrtigjaar geleden hielp Metz, toen nogsludente, eigen-
handig mee aan de opgraving en restauratie van twee graf
heuvels aan de Erfgooiersiraatweg in Hilversum. Ze vond
er voomamelijk 'grondsporen'. Dat zijn verkleuringen van
de grond, bijvoorbeeld op plekken waar houten palen heb
ben gestaan die onderdeel uitmaakten van hei grafritueel.
Die palen gaan tot wel een meter diep en staan in duidclij-
ke cirkels. "Je kunt het heel fraai zien als je zo'n heuvel
egaliseert", legt Metz enthousiast uit. "De archeologische
rijkdom geeft weer eens temeer aan hoe bijzonder deze
streek is. Want als meest noordelijke uitloper van de hoog-
en-droge Utrechtse Heuvelrug, was het Gooi kennclijk in
de prehistorie al populair om te wonen."

Stenen bijl uit dc Bronstijd,
gevonden bij het aanleggen
van een loopgraaf tijdens de
Tweede Wercldoorlog aan de
voet van de Tafelberg.

Hilversum-urn, Westerheide
1934

Ze hoopt vurig dat ooit de restanten van een voorhistori-
sche nederzetting eens worden ontdekt. "Het Gooi zit vol
met grafheuvels, dus het kan niet anders of er moet zijn
gewoond. Het vreemde is alleen dat daar nooit het harde
bewiis voor is geleverd. Er ziin nooit snoren van een neder-

Henk Korten
rent meeste r
Goois Natuurreservaat

Heden en verleden.
Archeologen kijken beroepshalve naar het verleden en
reconstrueren aan de hand van allerlei vondsten hoe
onze voorouders in een bepaalde periode leefden. Ook
in het Gooi zijn archeologen -leest u het artikel hicr-
naast er maar op na- actief. Hun werk heeft veel arche
ologische rijkdom opgelcverd, die de moeite waard is
om te beschermen. Van hen weten we dat het Gooi al
sinds de prehistorie een geliefd woongebied is. En om
dat zo te houden moeten we ons inspannen om monu-
mentale gebouwen overeind te houden, om archeologi
sche monumenten zo goed mogelijk te beschermen en
om onze aantrekkelijke woomomgeving, de natuur te
behouden. Niet voor niets noemen we in onze publici
ties het Gooi 'de rijkste omgeving van Nederland'.
Maar zonder alle zorg, aandacht en inspanning ben je
snel kvvijt wat zich door de eeuwen heen heeft
gevormd. Een gezichtsbepalend panel dat wordt alge-
broken komt nooit meer terug, sporen uit het verre
verleden die worden uitgewist, keren nooit meer terug.
En waardevolle natuur die opgeofferd wordt, komt
meestal ook niet of zeer moeizaam meer terug.
Het behoud van de grafheuvels, urnenvelden, eeuwen-
oude paden,' oude grenswallen en schapenkampjes in
de Gooise heidevelden, verdient extra aandacht.
Nederland heeft zich hierloe verpliehl door onderleke-
ning van het Verdrag van Malta. Het Goois Natuur
reservaat is inmiddels begonnen met het onderhoud en
beter zichtbaar maken van grafheuvels op de Wester
heide. zoals we dat reeds eerder ook on de Zuiderheide



Het Jietsboekje
Heel de Heuvelrug,
een leuk cadcautje
met Sinterklaas
of onder de kerst-
boom.

Naar vcnvachting
is voorjaar 2006
dc. bewegwijzering
gereed, die met de
routes correspon-
deert.

Angcllque Erkelens

Heel de Heir
Fietsroutes

Boekje met fietsroutes
over Heel de Heuvelrug
Om u te laten genieten van al het moois dat de Heuvelrug
te bieden heeft, maar ook om te wijzen op het belang van
'Heel de Heuvelrug', hebben de natuurorganisaties van de
Heuvelrug in samenwerking met de Provincie Utrecht een
boekje met fietsroutes gemaakt. De routes lopcn van het
Gooimeer naar de Blauwe Kamer bij Rhenen langs de
Nederrijn en weer terug en zijn in afzonderlijke dagtochten
verdeeld.
Begunstigers van het Goois Natuurreservaat betalen geen
€ 13,50 maar € 11,50 en kunnen het boekje afhalen en
betalen bij het kantoor van het Goois Natuurreservaat. Na
ontvangst van uw betaling (€ 11,50 + € 1,56 portokosten)
op giro 229800 kan het boekje ook worden opgestuurd.
U kunt hiervoor de bijgesloten bestelkaart gebruiken.

Lezersonderzoek
Nieuwsbrief geeft
posi t ieve ui tkomst
Graag bedanken we iedereen die meegewerkt heeft aan
ons lezersonderzoek. De vragenlijst zonden we met de
vorige Nieuwsbrief mee en ruim 800 begunstigers
Stuurden deze ingevuld aan ons terug. Deze gewcldigc
respons is meer dan voldoende om de gegevens be-
trouwbaar te mogen noemen en daar zijn we erg blij
mee.

Tevrcden
Samenvattend blijkt uit de rcsultaten dat u voor het over-
grote deel tevreden bent over de Nieuwsbrief in de huidige
vorm en opzet. Dat is prettig om te constateren, omdat de
Nieuwsbrief speciaal voor u bedoeid is. U maakte ook
gebruik van de mogelijkheid om kanitekenirigen te plaat
sen, opmerkingen te maken en tips en adviezen te geven.
Vrijwel zonder uitzondering positief en opbouwend van
aard. Ook hiervoor heel veel clank, want we zijn niet te
eigenwijs om aan de slag te gaan met wat maar enigszins
haalbaar is.

Opvallend
Uit het lezersonderzoek kwam een aantal opvallende zaken
en die willen we u niet onthouden.
- De Nieuwsbrief wordt door tweederde van alle

begunstigers van a tot z gelezen; de anderen lezen
hem voor het grootste deel.

- Bijna 90 procent ziet zichzelf als gebruiker van het
Goois Natuurreservaat. Uw meest favoriete bezigheden
zijn wandelen (75%) en fietsen (69%), maar ook
k > ? , w b i p c a a n A n n a ' c H r. P \ r r « A p c r h < n n c l / n n i p A C \ C \ ° £ A

Zondag 11 September
van 13:30 tot 15:30 uur
Groeve Oostermeent, de Woens-
berg en de Blaricummer Eng.
Dit gebied is een belangrijke
(ecologische) verbinding tussen
de heidegebieden van het Gooi
en de natuurgebieden in de
Eempolders. Hier kunnen we ook
zien wat duizenden jaren gele
den de ijsschotsen teweeg heb
ben gebracht.
• Startpunt vanaf de parkeer-

plaats aan het einde van de
Bergweg te Blaricum (bij het
begin van het fietspad).

• O.l.v. IVN-natuurgidsen.

Zondag 18 September
van 13:30 tot 15:30 uur
Een interessante wandeling door
Cruysbergen na de vele werk
zaamheden die in dit bijzondere
gebied zijn verricht. Vroeger een
zanderij, daarna weilanden en
kwekerij, nu een belangrijke
groene schakel.
• O.l.v. een boswachter.
• Informatie en opgave bij

de stichting (zie colofon).

Zondag 25 September
van 13:30 tot 15:30 uur
Het grote geheim van de
Westerheide.
De hei tussen Hilversum en
Bussum ligt er rustig en vredig
bij. Maar op die hei houden zich
geheimzinnige wezens schuil.
Grote wezens! Reuzen! Hein
Krent van de Vereniging voor
Natuur Speurwerk weet daar
alles van. Hij neemt je mee op
een ontdekkingstocht naar de
Aardjesberg en de Lange Heul. Je

Zondag 16, 23 en 30 okt.
van 11:30 tot 15:00 uur
(gekoppeld aan museumbezoek).
Bomen-excursie als vervolg op
een bezoek aan de tentoonstel
ling 'Oerbeelden' van Ewald
Matare in het Singermuseum.
• Informatie en aanmelden via

het Singermuseum 035-5393939,
www.singerlaren.nl

• Beperkte deelname.

Zondag 30 oktober
van 14:00 tot 16:00 uur
Haloween in de schaapskooi.
• Vooral voor kinderen.
• Zelf pompoenen uitsnijden en

pompoenrecepten proberen.

Zondag 13 november
van 13.30 tot 15.30 uur
Bikbergerbos en ecologische ver-
bindingen.
• Met speciaal aandacht voor een

belangrijke ecologische passa
ge tussen de Tafelberg- en
Vliegheide door dit fraaie bos.

• O.l.v. een boswachter.
• Informatie en opgave bij de

stichting (zie colofon).

Zondag 20 november
van 13.30 tot 15.30 uur
Excursie door bosgebied De Zuid
met aansprekende namen als
Dassenbos, Hengstenberg en
Geneverpad. Achter elke naam
zit een verhaal.
• Startpunt vanaf de parkeer-

plaats aan de Vuursche Dreef
net ten oosten van station
Hollandsche Rading.

• O.l.v. IVN-natuurgidsen.



Ons verhaal op hoofdlijnen: Hoewel in Het Gooi regelma-
tig vuurstenen werktuigen uit de Oude- en Midden Steen-
tijd worden gevonden, veranderden we het landschap pas
sinds de Nieuwe Steentijd (3400 tol 2000 jaar v. Chr.
red.). Toen zijn we bos gaan kappen en ontstonden de eer
ste nederzettingen. De cloden legden we te ruste in graf
heuvels. Mogelijk herinnert de naam Liebergen daar nog
aan, als afgeleide van het woord 'liekberg' wat lijkberg of
grafheuvel betekent. De welbekende urnen, waarvan som-
mige in het hart van de grafheuvels zijn aangetroffen, date
ren uit de Midden Bronstijd (1800 - 1000 jaar v. Chr.)
toen we de overledenen zijn gaan cremeren.
Dan zijn er nog vondsten uit de IJzertijd (omstreeks 600-
700 jaar v. Chr.): twee zwaarden, enkele speerpunten, een

Klokbeker en strijdhamer uit dc Klokbeker en Enkelgrajcultuur,
gevonden in 1928 in een van de grafheuvels op de Zuiderheide.

zetting ontdekt."
De techniek van het plaggen die tegenwoordig vast onder-
deel uitmaakt van het natuurbeheer baart haar in dit op-
zicht best zorgen. "Wanneer je de bovenste zode weghaalt,
kunnen ook overblijfselen van nederzettingen, zoals het
micro-relief, potscherven en vuurstenen werktuigen verlo
ren gaan.

Monumentenwacht
Teneinde de archeologische monumenten zo goed moge
lijk te beschermen, heeft het Goois Natuurreservaat alle
bijzondere plekken in kaart laten brengen en laten voor-
zien van gedetailleerde basisbeschrijvingen door de
Archeologische Monumentenwacht. Deze zal bovendien
elke twee jaar een inspectte naar de staat van de monu
menten uilvoeren en de herstelwerkzaamhcden begeleiden.
Ook wordt op plezierige wijze samengewerkt met
Naerdincklant; de Gooise afdeling van dc Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland, mede om de archeolo
gische monumenten en hun waarde bij he! publiek onder
de aandacht te brengen.

Met dank aan Museum Hilversum

hebben gedaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met de Archeologische Monumentenwacht. Ook de
andere grafheuvels, zoals op de Hoorneboegse Heide,
worden de komende jaren opgeknapt.

Urn, doorsnee ca 30 cm, nil
late brons-/vroege ijzertijd.
Gevonden in 1934 in een
graflieuvel op dc Westerheide
door J.W. Rust.

Typische Hilversum-urn met
indrukken van touw. Midden
Bronstijd, gevonden in de
gemeente Huizen in 1961
tussen Crailo en Bikbergen.

Raaf weer terug in 't Gooi
De raaf is terug als broedvogel in 't Gooi. Voor het eerst sinds circa tachtig jaar heeft d
reus onder de zangvogels op twee plaatsen in 't Spanderswoud met succes gebroed. i
nest bracht drie jongen voort en het andere nest een, mogelijk twee. Ook op een derde
plaats in het Spanderswoud, op de Tafelbergheide en op de I looraeboeg zijn ravenkoppels
met broedgedrag gesignaleerd, maar geen nesten gevonden.
Omdat de raven hun voedsel kilometers ver van het nest vandaan zoeken, kunnen ze ojjX
veel plaatsen worden gezien. Ze lijken veel op zwarte kraaien, maar de vleugelspanwijdte
is met 110 tot 130 cm een stuk groter. Daarmee kunnen ze, in tcgenstelling lot kraaien, jj
lange zeilvluchlen maken met stilgehouden vleugels. En waar de staan van de kraai recht*
eindigt, heeft de ravenstaart de vorm van een puntige wig. Tot slot is hei geluid veel
zwaarder. Het korte, maar diepe ggrok' van de raaf klinkt alsof er met open volumeknop
een pickupnaald op een grammofoonplaat valt. Omstreeks 1930 is de raaf als broedvogel

uitgestor derland. Maar in 1976 werd hij mei succes geheriniroduceerd op de
Veluv. ide dc populatie tot de huidige landelijke siand van ongeveer
tachtig broedparen. De lerugkeer naar het Gooi werd al jaren verwacht. Ook omdat de
soon al jarenlang broedt in de bossen van de Lage Vuursche en bij Zeewolde. Een voor-
waan zich crgens ie vestigen is de combinatie van een rustig stuk bos om
in te broeden en voldoende voedsel. Raven eten bij voorkeur aas en gedijden op dc
Veluv. ip stortingen van slachiafval. Vermoedclijk heeft hei stoppen van deze

e van bijvoederen, enkele jaren geleden, de raven aangezet om nieuwe gebieden ie
koloniseren. I let zijn dan ook jonge exemplaren die hier hebben gebroed. Vogelaars zijn
blij met de terugkeer van de raaf in het Gooi, omdai hiermee een weggevallen schakel uit

Id. ^k
Met dank aan d t Ikenners Hans van Oosterhout en Ruud van Beusekom.
FOTO: KINA
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uitgave: Stichting Steun Goois Natuurreservaat
frequentie: 4 x per jaar
doelgroep: Begunstigers

oplage: 10.000 exemplaren
tekst: Stichting Steun Goois Natuurreservaat

foto's: Stichting Gooisch Natuurreservaat,
tenzij anders vermeld

druk: Oplosmiddelvrije inkt op 100% gerecycled papier

Stichting Steun Goois Natuurreservaat
steunt projecten die een meerwaarde geven aan
de natuurterreinen in het Gooi.
Stichting Gooisch Natuurreservaat
is eigenaar en beheerder van het Goois Natuur
reservaat en heeft tot doel de natuur in het Gooi
te beschermen door gronden aan te kopen, deze
zorgvuldig te beheren en het publiek de
mogelijkheid te geven ervan te genieten. In de
stichting participeren de gemeenten Amsterdam,
Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en
Naarden en de provincie Noord-Holland.

Adresgegevens beide stichtingen:
bezoekadres: Nieuwe Meentweg 2, Hilversum

postadres: Postbus 1001, 1200 BA Hilversum
telefoon: (035) 621 45 98

fax: (035) 623 73 74
e-mail: gooisnatuurreservaat@gnr.nl

internet: www.gnr.nl

Jaarcijfers
Ons bereiken af en toe vragen over de financien
van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.
Op verzoek sturen wij u de laatst beschikbare
jaarrekening van de stichting toe. Dit kan door
overmaking van € 4,- op de bankrekening van de
Steunstichting o.v.v. 'jaarrekening'.

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat is in
het bezit van het CBF-Keur voor verantwoorde
fondsenwerving en -besteding, toegekend door
het Centraal Bureau Fondsenwerving.

het observeren van planten en dieren (22%), het hard-
lopend of wielrennend werken aan de conditie en hei
uitlaten van dc hond (beide 13%) maken een flink deel
uit van de bezigheden.

- Nu al gee ft 13% te kennen graag geinformeerd te willen
worden via e-mail, meestal als aanvulling op de
papieren Nieuwsbrief, maar ook in plaats daarvan om
kosten ie besparen; ook wii al 10% via de websile meer
informatie kunnen vinden.

- De waardering voor de natuur komi kennelijk met de

jaren, want 9 van de 10 lezers zijn 45 jaar of ouder.
- Bij de open vragen van het onderzoek viel op dat veel

mensen aangaven een kaartje of platiegrond ie missen,
waar zich het natuurgebied bevindt dat in een ariikel
wordt besproken.

Nogmaals bedankt voor uw medewerking. Geinteresseer-
den kunnen we de grafiekjes van de ondcrzoeksresukaten
als Powerpoint-documeni e-mailen of op papier geprint
per post sturen.

Schenking aan Heimanspad
12 maart 2005 hebben vertegenwoordigers van de
Heimans en Thijssestichting, hei Goois Natuurreservaat en
de Rotaryclubs Bussum, Naarden-Bussum en Laren
Blaricum hei Heimanspad geopend door de plaaising van
het Eli Heimanspaneel. Leden van de Rotaryclubs hebben
de overige informatiepanelen Hei en Dcnncn, Zwcrfkcien,
In Sloot en Plas en Nu en Later geplaatsl en het pad verder
vervolmaakt. Onlangs werd de opbrengst van hun bene-
fietconcert, voor het Heimanspad grool 5.000 euro, aan
het Goois Naiuurreservaat overgemaaki.

Projectsubsidies van het VSBfonds
, - . H e t G o o i s N a t u u r r e s e r v a a t o n t v a n g t

J VSBfOndS van net VSBf°nds aanzienlijke subsidie-
bijdragen voor diverse natuurprojecten.

vinat sporen van reuzen, oeieeri
gekke en griezelige reuzenverha-
len en leert wat je moet doen als
je onverhoopt zo'n Gooise Reus
tegen het lijf loopt.
• O.l.v. 'Hein Krent van de

Vereniging voor Natuur
Speurwerk'.

• Informatie en opgave bij de
stichting (zie colofon).

• Voor iedereen vanaf 7 jaar.
• Duur ongeveer 5 kwartier.

Zaterdag 8 oktober
van 7.30 tot 9.30 uur
Reeen-excursie.
• Tussen Laren en Hilversum.
• O.l.v. van een boswachter.
• Informatie en opgave bij de

stichting (zie colofon).

_>_ ;i__iy_LLi._»_>.jvjj

Voor alle informatie over 'Heel
de Heuvelrug', het gezamenlijke
project van o.a. Het Utrechts
Landschap en het Goois
Natuurreservaat om van het
gebied tussen het Gooimeer bij
Huizen en de Nederrijn bij
Rhenen weer een aaneengeslo-
ten natuurgebied te maken.

U vindt de agenda
ook op www.natuur-
wegwijzer.nl

Surf voor actuele infor-
.) matie over het Goois

Natuurreservaat naar
www.gnr.nl

Legaat van 25.000 euro
Onlangs ontvingen wij berichi van de noiaris dat een
inwoner uit Huizen maar liefst 25.000 euro heeft nagelaien
aan het Goois Natuurreservaat.

Bedrijfsdonateurs van het
Coois Natuurreservaat:
• Abecon - Huizen
• Arcadis Regio West - Hoofddorp
• Arfman Hekwerk - Holten
• Connexxion - Hilversum
• DHV Management

Consultants - Amersfoort
• Dura Vermeer Infrastructuur -

Baarn
• Financiele Raadgevers - Naarden
• Grondbalans - Broek op

Langedijk
• Horex Business Ventures -

Huizen
• j.A. de Mulder Makelaars-

kantoor - Laren
• Notariskantoor Smit & Delen -

Baarn

• Loyens & Loeff - Amsterdam
• Pokon & Chrysal

International - Naarden
• Quest International -

Naarden
• Schimmel Elektrotechniek -

Laren
• Ton Spoelder Slagerij - Laren
• Zinkstok Advocatenkantoor

- Huizen
Ook bedrijfsdonateur worden?
Wij informeren u graag over de
mogelijkheden. Neem voor
meer informatie contact op
met het Goois Natuurreservaat
of kijk op www.gnr.nl onder
'bedrijfsdonateurs'.

DERDE KWARTAAL 2005
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Altijd wordt gedacht dat
een grafgift de rijkdom
en status van de dode
weerspiegelt. Niet waar,
zegt archeoloog Harry
Fokkens. Hij analyseerde
alle klokbekergraven in
Europa.
Theo Toebosch

Meer dai

GRAFGIFTEN IN prehistorische gra
ven waren geen uitingen van rijkdom en
prestige, maar hadden een rituele bete
kenis. Dit betoogde Harry Fokkens,
hoogleraar Europese prehistorie aan de
Universiteit Leiden, deze week in zijn
oratie.
Fokkens is al jaren bezig met opgravin
gen bij Oss. Ten zuiden van de stad heeft
hij de laatste jaren een grafveld opgegra-
ven dat tussen 2200 en 700 voor Christus
in gebruik was. Er zijn amper vijftien
graven, dat betekent nog niet ten graf-
heuvel per eeuw. "Maar vijf procent van
de toenmalige bewoners is in een graf-
heuvel begraven", denkt Fokkens. Tot
nu toe hebben archeologen, nationaal
en internationaal, altijd aangenomen
dat alleen de elite, mensen met politieke
macht en rijkdom, in een grafheuvel
werden bijgezet. Dat lazen ze ook af aan
grafgiften als wapens en sieraden. "Je
kunt het vergelijken met de bling bling
/an nu. Hoe meer dure glinsterdingen
iemand in deze subcultuur draagt, des
te meer prestige hij heeft. Hij krijgt
zooral bewondering als de spullen her
kenbaar in New Orleans zijn gekocht,
waar de bling bling is ontstaan."
Dat idee van grafgiften als macht en
prestige stamt al uit de jaren zeventig.
Fokkens heeft tien jaar geleden op een
:ongres met de titel Power and Prestige
/oor het eerst voorzichtig geopperd dat
Ie zaken wel eens anders zouden kun
nen liggen. "Dc vond dat onze moderne
dcccn van macht en prestige te ver wer-
len doorgetrokken."
Viet studcntcn heeft hij onlangs de gif-
:en in alle graven van de Klokbekercul-
xiur, die tussen 2600 en 2000 voor
.hristus in een gebied van Nederland
:ot Spanje voorkwam, geanalyseerd.
tf et een ook voor hem verrassend resul-
aat. "Overal was hetzelfde assorti-
nent." De giften zijn gestandaardiseerd

• Geheel boven: stenen hamerbijl met et
klingmes van de Enhelgrafcultuur (Sleei>
en een doll; van Scandinavische vuurstet

en komen uit vier categorieen: aard<
werk, wapens, werktuigen en sieradei
"Je vindt overal per categorie maar te
voorwerp. Dus bijvoorbeeld maar te
strijdhamer. Als het om het tonen va
macht en rijkdom zou gaan, zou je groi
verschillen in aantallen en soorten gra
giften verwachten. Maar dat is niet z<
noch per regio noch per periode."
Fokkens kijkt voor een verklaring na.
niet-modernc samenlevingen als die va
indianen. "Het grafritueel is daar ee
overgangsritueel dat een dode transfoi
meert tot voorouder. De giften verteger
woordigen de waarde die iemand tij



.curacaoinfo.nl
feest van cultutir,overweldigen door ecu »u.u.e..^u.. .«^0_ »«.. UU.LUU.,

ctuur en natuur in een exotische, tropische entourage,
aqao spreekt bijna iedereen Nederlands. Willemstad,
n monumentaie binnenstad en het havenfront van
o, is door Unesco benoemd tot wereld erfgoed.
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l macht en prestige

9 cm lange steel, (Emmer-Compascuum). Daar onder: diverse dothen uit de bekerculturen:
oik van Franse vuursteen (Doorwerth), hoperen tongdolk van de klokbckercultuur(Ede)
Wollingboermarke)

dens zijn leven voor de gemeenschap
had en die hij ook als voorouder zal heb
ben." De voorwerpen zijn volgens Fok
kens de dode al tijdens zijn leven gege
ven. "Bij uitwisselingsplechtigheden,
waarbij de waarde tot stand kwam. Een
strijdhamer kan de dode ooit van zijn
vader gekregen hebben om aan te geven
dat hij de gemeenschap moest bescher
men. Zo'n waardeuitwisseling kennen
wij nog bij de uitwisseling van trouw-
ringen, die symbool staat voor weder-
zijdse trouw en zorg."
Fokkens meent vanwege het geringe
aantal grafheuvels nog steeds dat een

graf 6dk status weergeeft. "Maar dan
niet per se status die op macht en rijk
dom is gebaseerd. Iemand kan bijvoor
beeld vanwege zijn status als familie-
oudste zijn bijgezet. Maar ik ben niet ie
mand die snel een model helemaal weg-
gooit, dus rijkdom of politieke macht
wii ik ook niet helemaal uitsluiten. Dat
geldt bijvoorbeeld voor het zogenaamdc
Vorstengraf uit de IJzertijd, ook bij Oss.
De samenstelling lijkt zo op graven uit
Midden-Duitsland dat ik denk dat de
dode daar zelf is geweest en er een soort
uitwisseling heeft gedaan. Daar heeft hij
zijn prestige aan ontleend."



Harwich• - Hoek van
Holland

bel Stena une.
' Auto + bestuurder, enkele reis inclusief
korting. Uitsluitend geldig voor nieuwe
boekingen t/m 14 december 2005 o.v.v.
reiscode: lastminute

www.stenaline.nl
0900 - 8123 (€ 040 p.m.)

Stena Line
Making good time-

Op zoek naar meer dan zon en zee?
Kijk dan op www.horizonreizen.nl voor
een uitgebreid overzicht van actieve,

cuiturele en bijzondere vakanties.

Reykjavik
v.a. €179,-

USAv.a.€250,-
Kijk op www.icelandair.nl
Icelander 020-521 39 55

Tkts. Bangkok va. 427,
Jakarta/Bali 499, New York
219, Miami 239, Sydney/
Melbourne 695, Mexico 379,
Johannesburg 399, Colombo
459, China 299, Dubai/Cairo
149 etc. Aireka-Singel (anvr/
s g r ) t e l . 0 2 0 - 5 2 8 5 0 6 8
www.ticketsellers.nl.

Buitenland

La Palma v.a. 299,-
www.vava.nl

Op zoek naar nog meer unieke
v a k a n t i e s e n v e r r e
rondreizen? Kijk eens op
www.horizonreizen.nl

Toerisme
Caravans

Nu overal te koop; HET
TWEEDE HUIS, het tijdschrift
met koopinfo over stacaravans
en chalets of ga naar www-
.gratisproefnummer.nl

Azie
India

DJOSER rondreizen India/
Nepal 16-34 dgn v.a. € 1245,-
B rochure? D jose r 071-
5126400 www.djoser.nl

Langs tulbanden en tijgers;
Romantisch woestijnpaleis.
WWW.INDIAONLINE.NL (sgr)

x ^ r * ^

m

Azie
Algemeen

VLIEG NU VOORDELIG MET CATHAY PACIFIC!
H O N G K O N G v . a . € 5 5 5
B A N G K O K v . a . € 6 0 5
J A K A R T A v . a . € 6 0 5
B A L I v . a . € 6 6 5
M A N I L L A v . a . € 6 6 5
T A I P E I v . a . € 6 6 5
A U S T R A L I A v . a . € 7 7 5
NIEUW-ZEELAND v.a . € 775

Prijzen o.b.v. retourvlucht excl. luchthavenbelasting en
toeslagen. Boeken en vertrekken t/m 24 maart 2006.
Bel 020-6532010, WWW.CATHAYPACIFIC.NL

Diverse geheel verzorgde rondreizen door

Vi
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Portret van de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. FOTO ANNE FORTUIN

Historische kring wijdt boekwerkje aan monumentale Willibrordkerk

Nederhorst zoekt zelfbewustzijn
DOOR HANS VAN KEKEN

NEDERHORST DEN BERG - Op
een zandbult staat de Willi
brordkerk, overgebleven na de
ijstijden. Maar ook figuurlijk
verdient deze kerk een voet-
stuk, vinden ze bij de Histori
sche Kring Nederhorst den
Berg. Het is immers de oudste
kerk van de regio, en hij heeft
afgelopen jaar ook nog eens aan
de binnenzijde een ingrijpende
restauratie ondergaan. Voor de
kring reden om, samen met de
protestantse gemeente, een spe-
ciale uitgave van historisch tijd
schrift Werinon aan het ingeto-
gen maar indrukwekkend
bouwwerk te wij den.

„In de hoop dat er meer waar-
dering komt voor deze kerk",
zegt Els van Damme (75), au-

teur van een aantal hoofdstuk-
ken in het meer dan honderd
pagina's tellend boekwerk. Ze is
afgelopen jaren, ook door haar
speurwerk, een groot bewonde-
raar van de oude kerk gewor-
den. Het schip en de toren date
ren uit de twaalfde eeuw, maar
op de plek waar die kerk des-
tijds gebouwd werd was al in de
achtste eeuw sprake van een
houten kapel.

Van Damme heeft zich, net
als Jan Baar die ook in de redac-
tie van het boekje zat, altijd ver-
wonderd over de geringe aan
dacht die er was voor de Willi-
brord, onderkomen van de (ge-
fuseerde) protestantse gemeente
van Nederhorst den Berg.

Waarom deze kerk nooit de
aandacht kreeg die hij verdient,
Van Damme en Baar zeggen er

alleen maar naar te kunnen gis-
sen. „Het heeft vast te maken
met de ligging van Nederhorst
zelf, op de grens van Noord-
Holland en Utrecht. Eeuwen-
lang was het hier een uithoek
van de provincie Utrecht, pas na
1817 hoorden kerk en Neder
horst tot de provincie Noord-
Holland. En omdat het dus
schijnbaar ver weg lag, viel deze
kerk altijd een beetje tussen wal
en schip. Daarbij komt ook dat
de kerk behoorde tot de classis
van Amersfoort", legt de Bergse
uit.

Zij hoopt samen met de men-
sen van de historische kring dat
deze extra uitgave van Werinon
een impuls geeft aan het zelfbe
wustzijn van de bewoners van
Nederhorst den Berg. Werinon
is overigens genoemd naar de

naam van Nederhorst in de tijd
van Liudger (de oudste adellijke
familie die Nederland kent), de
stichter van de kerk.

Bijzonder aan het boekwerkje
is uiteraard de aandacht voor
archeologie, voor zaken die tij
dens de restauratie afgelopen
jaar aan het licht zijn gekomen
tijdens het graven voor de vloer-
verwarming. Intacte graven wa
ren er allang niet meer, die wa
ren veel eerder al geruimd.
Maar er bleek in de bovenste
veertig centimeter van de grond
toch voldoende van historische
waarde te liggen.

Zo kwamen er na het zeven
van de grond door tientallen
vrijwilligers van Naerdincklant
middeleeuwse munten en klei
ne sieraden uit de grond, waar-
onder enkele zeer interessante

en zeldzame vondsten, die ook
onderzocht zijn door mensen
van het Geldmuseum in
Utrecht. Bijna allemaal heel
kleine munten, vaak verdwenen
tussen de kieren van de vroege
re houten vloer. In totaal zijn er
226 munten gevonden, waaron-
der duiten, penningen en zelfs
valse munten die blijkbaar be
doeid waren voor het collecte-
mandje. De oudste munt da
teert uit begin veertiende eeuw,
en een van de meest bijzondere
schijnt een nog onbekende
munt van Frederik van Baden
(1496-1517) te zijn.

Het boekje De Willibrord door de
eeuwen heen (tien euro) is onder
.meer te koop bij drogisterij Elijsa
aan de Brugstraat. Wie lid wordt
van de Kring krijgt hem gratis.



Itijd in ons hart.
idacht voor alien
i van ons heen-
oeder, oma en
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)rhoef
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t Bussum,
2 februari 2008
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ker-ZijIstra
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inu weet ik dat mijn laatste reis begint.
Liefs Yvonne

Wij alien hebben je mogen bijstaan in je laatste
levensdagen. Het was fijn om dit samen voor jou
te doen. We zullen je missen.

In de liefdevolle omgeving van hospice "Kajan" te
Hilversum is op dinsdag 12 februari 2008 overle-
den onze lieve moeder, schoonmoeder, mijn oma
en vriendin

Yvonne Elisabeth Catharina
Verweij-Leenders- Yvonne -

in de leeftijd van 56 jaar.

Bram (18 juli 2005 t)
Chantal en Cert

Julian
Remco eh Marielle
Joop

Gorrespondentieaidres:
R.V. Verwip"
Larenseweg 157 - app. 13
1221 CL Hilversum

'|!llf|?l

Er is gelegenheid om afscheid van Yvonne te
nemen in Uitvaartcentrum Dekker, Van Riebeeck-
weg 45 te Hilversum, op zaterdag 16 februari van
15.00 tot 15.45 uur.

Na een leven vol liefde en zorg, waarvan de laatste
maanden zeer moeilijk voor haar zijn geweest,
is in de vroege ochtend ingeslapen onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
schoonzus en tante

Sara Majoor-Schef macher
Sien

weduwe van Wii Majoor

4 februari 1925 13 februari 2008

Bert en Ineke
JiEsther en Edg&r )■

Samantha
Martin en jolande
.... Linde

Fia :-'X

'&*W3&-ir

i iCorrespondentieadres: B.?Majoor
Gr end 10

/#3 RX Huizen

Sien is overgebracht naaj rouwcentrum De Groot
_ l _ L I i - a . ^ t i n

Rene
en verdere familie) r

Sinds 1893
uw rechtstreekse leverancier v

manner en gran
natuurproducten welke voor vele do

en toepassingen geschikt ziji

natuursteenho
k reun i

Vaartweg 26, Bus
tel. 035-694 4,



LOKAAL
Geologisch Museum Hofland:
De vroegste bewoners't Gooi

Neandertalers op jacht in 't Gooi.

LAREN - Neanderthalers trokken duizenden jaren ge- Aanmelden is wel noodzake-
leden al rond in het Gooi. Ook andere vroege bewoners lijk in verband met beperkte
hebben sporen nagelaten, zoals vuurstenen werktuigen, plaatsruimte, via info@geolo-
grafheuvels en aardewerk. Op 18 maart vertelt Ben VV4i___gischmuseumh0fland.nl of te-
let u meer hierover in Geologisch Museum Hofland in
Laren.

Ook wordt gedemonstreerd
hoe men in die dagen, lang,
lang geleden, van vuursteen
werktuigen maakte en grote
stenen verplaatste. Er is tege-

lijkertijd een kinderprogramma
over het thema.

Kosten: De normale entreeprijs
+ € 3,50 (incl koffie/thee).

lefoonnummer 5382520, tij
dens de openingsuren. Open
dinsdag t/m zondag 13.00-
16.30 uur. Adres: Hilversums-
eweg 51, Laren Zie ook
info@geologischmuseumhof-
land.nl of www.geologisch-
museumhofland.nl.
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SPECTACULAIRE
VEILINGEN OM:

12:30
14:00
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Dit weekend
Buikdanseressen
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Zwarte mark
Elke Zaterdag en 2

A l e x
Snoepparadi js

Shades

Alle soorten
Schepsnoep
€ 1,-per ons.

Alle zonnebr
€5,00

Raad het gewicht en ,
neem het dan
gratis mee!
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Op 17 & 18 rr

TMS Acherrs

Wieldoppen
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mens het hoofdbestu
logische Werkgemeheer H. J. Galkoen. Htf suggercerde zin-
volle woordspelingen op de naam van de
werkgroep en op de beginletters daar
van, als „Gooi Om-dat-land" en „Graaf
En Onderzoek", maar waarschuwde
daarbjj toch, dat de goede amateur-
archaeoloog van nu niet meer omgooiten graaft maar met uiterste nauwgezet-
heid ..schaaft." In. deze tijd, waarin
rullverkavelingen en nieuwbouw hetoude land opbreken, is het goed., dat
er een grote schare klaar staat om alle3
wat er nu nog aan sporen van verleden
eeuwen en millennia te vinden is, be
kend bltJft, al is het maar door een nog

tfldlg gemaakte foto of tekening.
Dr. J. R. Jansma, jarenlang de.eerste.

voorzitter van de werkgroep en sedert"
kort wederom deel ultmakend van het
bestuur, huldigde de.hecr H. J.. Calkoenals de grote promotor van de. AWWN
en besloot ?ijn kosteiyite herinneringen
aan do romatlsche begintyd met woor
den van grote dankbaarheid voor de
steun, ontvangen uit de wereld van.de.
beroeps-archeologie, met name van dr..P. Glazema, directeur van de rijksdienst.
voor oudheidkundig bodemonderzoek. ,.,'

Voorzitter Pos gaf een terugblik en
| een bemoedigende visie op de toekomsten bood alien een door mej. Kolkman
[ geboetseerd en gebakken kandelaartjemet kaars aan, waarvoor. een zestleTi-

de-eeuws te Utrecht gevonden kande
laartje model had gestaan.

Een grote verrassing werd daarna de
voordracht. van de heer W. J. Voogs-- geerd, Wat hU te berde bracht over de

,i geschiedenis van Loosdrecht deed velen1 betreuren, dat dit alles — geen geschie-
,.j denis van groot formaat, maar in al ZlJn2 bescheidenheid kleurlg en rgk aan■ feiten en persoonlijkheden — niet reeds

lnni' fa I ru.lr dr.l

clerzoek
ITFnSlwlftBiTOT>logen vierden
hun lustrumfeest in stijl

_ het allemaal begon,
ontbrak niet bij de viering

LOOSDRECHT — Op een avond in 1950 probeerden in Hilversum
twee amateur-archeologen, de heren S. Pos en J. H. Verhagen, een
eeuwenoude pot te reconstrueren waarvan de scherven door een boerni*- tops hpt heein

Archeologon op h\ato
verzamelingen van het
steyn en de in restauratie vekerende!hervormde kerk bieden, maar ook van-1
wege de aandacht die de werkgroep.inde naaste toekomst wii besteden aan ds
Vechtstreek, een arc|ieologlscli nog ou-
verkend gebied, dat toch reeda In de
Romeinse tijd een levendig transito-
verkeer moet hebben gekend.

De deelnemers — boffers met het
weer — troffen elkaar in De Schutse
te Loosdrecht, waar zij door voorzitter
en mede-oprichter S. Pos werden ver-
welkomd. Nadat vooral van d<: porse-
leincollectie in Sypesteyn was genoten,
gaf de heer W. J. Voogsgeerd, groot
kenner van Loosdrechts verleden, een
expllcatie over de vervolgens bezlchtig-
de kerk, die ten th'de van Jacoba van
Beieren werd gesticht, nada* ' '
se al lange tijd een slotka]

U I C M l .

deren tot ae uymuc.u*-..- »--"••-- --~ ■ 70yft.t.nd:„e werkgroep chiefstukken en enkele schaarse, maar
eerste brandpunt, hier kwam ook de eerste zcltstanaige werefcroep ^ ^ ^^ mspirerende oppervlakte-.
^ . s t a i d . - a m a t e u r l s t i s c h b e o e f e n d e a r c h e o l o g i e . n v o n d s t e n u i t d e Ve c h t s t r e e k . j

\ X V r k < r r n e D f f fl a t a a i l d c l a g e l a n d e n e e n o g e n b l i k I n h e t m i d - R o m a i l t i s c h b e g i ni . - C l R g i " V j ' ' 6 d e n d e r b e l a n g s t e l l i n g b U d e f e s t M t c i t , ,
1 ^ V ^ l l t s t r P P k Ve e l w a a r m e e d i e o u d s t e w e r k g r o e p „ H e t N a h e t a v o n d m a a l M W j ^le VeCntSireei- VCC- »aa n Ommeiand" onder grote bn- speeches, waarin uitvoerig de afge open

aandacht besteden Hf »• *- — '^^mS^XS^S^
I De eeuwenoude po t . waarmee a l t a l - l£ * r - ^™™ £££*£*£ *£ R^^ fSr.
^^af^ die delin de werkfjroep kenbaar maakt"
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'Niets dan gruis en zand'

Grafsteen Der
Kinderen gelicht
DOOR JOS DE LEY

NEDERHORST DEN BERG - De
ruim zeshonderd kilo wegende
grafsteen van Frans der Kinde
ren in de Willibrordkerk is giste-
ren door de aannemer gelicht. De
verwachte grafkelder die eron-
der zou liggen, kwam niet te
voorschijn. ;,We hebben ook
geen zijmuren aangetroffen en
die zou je toch mogen verwach
ten bij een kelder. Er was alleen
zand.en gruis", meldt architect
Han Colenbrander, die sinds zes
weken bezig is met de restauratie
van de kerk. „Misschien is er ooit
een monumentje geweest, dat is
niet uit te sluiten", zegt hy over
het graf dat dateert uit de acht
tiende eeuw. „Maar nu is er in ie
der geval niets meer van over dan
alleen de 16,5 centimeter dikke
grafsteen. De man is in stilte ver-

. trokken zou je kunnen zeggen!"
In de Willibrordkerk werd gis-

teren ook een begin gemaakt met
het cre.ren van de nieuwe in-
gang voor het godshuis, waarvan
de oudste vleugel stamt uit 1180.
Onder de authentieke, tufstenen
boogconstructie tussen het schip
en de toren is een groot gat gesta
gen. „Nu is er weer een open ver-
binding ontstaan tussen de toren
en de kerk. Die was in 1938 dicht-
gemaakt, waarna de kansel er-
voor werd geplaatst. De kansel is
nu verhuisd naar de oostkant van
de kerk", aldus de architect, die

Met man en macht wordt de graf
steen van Der Kinderen gelicht.

FOTO STUDIO KASTERMANS

ook gemeentelid is van de pro
testantse kerk. „De hele zaak is
180 graden gedraaid."

Het lichten van de grafsteen
van Der Kinderen is slechts een
klein onderdeel van de restaura
tie van de monumentale kerk.
„Alle oude grafzerken worden
verwijderd. Dan komen er een
nieuwe zandlaag en isolatiema-
teriaal bovenop en wordt er een
betonlaag gestort met vloerver-
warming. Daar bovenop wordt
eenderde van de oude grafste-
nen, die nog gaaf zijn, gelijmd.
Dat gebeurt volgens een speciaal
proci.de. De rest wordt aange-
vuld met bijpassende hardsteen
uitBelgie."

Het graf van de gefortuneerde
Amsterdamse koopmah Frans
der Kinderen dateert uit 1737 en
heeft nummer 29. In de loop der
jaren deden er nogal wat wilde
verhalen over de ronde, onder
meer dat er een grafkeldertje on
der zou zitten. Zeker is dat Der
Kinderen, die in juwelen handel-
de, een landgoed in VGraveland
bezat. Hij zou maar een jaar in
Nederhorst den Berg hebben ge
woond.

Dat in een groot aantal graf
zerken in de vloer van het schip
het jaartal 1647 is gegraveerd,
ook in dat van Der Kinderen,
heeft waarschijnlyk te maken
met de pest die hier destijds zou
hebben geheerst. Architect Co
lenbrander heeft vernomen dat
iets dergelijks een paar jaar gele
den ook in Muiden is geconsta-
teerd.



Relatiebijbel onder de glossies

jsfeestje duurt nog het hele
rrassing voor lezeressen als
Dmerbundel met verhalen
i dik nummer. Het 25-jarig
Cosmopolitan gaat dus niet

het extra feestelijke tintje
redacteur van dc ju bile rend c
boek 'Wat ik heb geleerd van
ek voor de eigentijdse Cos-

me spagaat. Die succesvolle
loopbaan is een must, maar
daarnaast moet ze ook nog eens
sexy, goed gekapt en bijpassend
gekleed door haar drukke le-
ventje balanceren op haar eeu-
wige stilettohakken. En dan
ook nog tijd vrijhouden om uit
te gaan en die andere grote hob
by: mannen. Maar het valt alle-
maal best mee, aldus Mulder.
„Wij dicteren niet. Het gaat
meer om het gevoel: je kan best
tegelijkertijd jong en 'glamou
rous' zijn en toch zin hebben je
talenten op een zinnige manier
te gebruiken. Met een positieve
installing, dat altijd, ook op ge
bied van seks. Cosmo zeurt niet
over sleur en geen zin hebben,
wij brengen meteen 69 nieuwe
standjes om de seks weer span-'nend te maken." En zelfs als
daar dan een pot chocolade als
bodypaint of zusterpakje aan te
pas komt, geeft de eigentijdse
Cosmo-girl geen krimp.
Cosmo-etiquette
In haar boek geeft ze een hele
rij tips met betrekking tot de
Cosmo-etiquette zowel in vrije
tijd als op het werk. Die er alle-
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Bergse Els Joosse (75) graaft in de boeiende geschiedenis van een bijzonder kerkje

'De Willibrord is ondergewaardeerd'
DOOR SIMONE STEVENS

NEDERHORSTDEN BERG - Ze
is er bij wijze van spreken elk
ogenblik, in de Willibrordkerk
in het dorp. Want de geschiede
nis van het karakteristieke kerk
je intrigeert haar mateloos - ze
ker nu de kerk een metamorfose
ondergaat en er sporen van
vroeger letterlijk aan de opper-
vlaktc komen. Els Joosse-van
Damme (75), in haar werkzame
leven hoogleraar biologie, is
sinds haar pensioen amateur-
historicus en publiceert haar be-
vindingen in het blad Werinon
van de plaatselijke historische
kring en in Tussen Vecht enEem.

Joosses intcresse in het verle
den begon met haar eigen huis,
dat ze samen met echtgenoot
Joos aan de Hinderdam be-
woont. Een monumentaal pand
uit 1695, waar vroeger een bak-
kerij was gevestigd. Het kerkje
op de zandheuvel uit de ijstijd
kreeg later haar voile aandacht
en het is een project ge worden
waar ze nog lang niet op is uit-
gekeken. „Het kerkje krijgt veel
te weinig aandacht, terwijl het
de oudste kerk uit de omgeving
is, het is heel bijzonder. De ker-
ken in Weesp, Loosdrecht en
Naarden zijn daar allemaal af-
geleiden van. Het was vroeger
een houten kapelletje en is van
voor 799. In de twaalfde eeuw is
het schip van tufsteen ge
bouwd."

&kc '?~ct -^t2

Els Joosse bij de Willibrordkerk. De voormalige hoogleraar biologie verdiept zich sinds haar pensioen in ge
s c h i e d e n i s . F O T O S T U D I O K A S T E R M A N S

Joosse verbaast zich erover
dat in het verleden zo weinig
onderzoek is gedaan naar de
historie van de oorspronkelijk
rooms-katholieke 'Willibrord'.
Ook opgravingen zijn er nooit
gedaan. „Misschien komt het
door de gei'solecrdheid van Ne
derhorst den Berg." Voor ie
mand die altijd beta-onderzoek

heeft gedaan, is het doorgrpn-
den van de geschiedenis van een
totaal andere orde. Keiharde be-
wijzen zijn vrijwel niet te vin
den; vaak is het een met aan ze-
kerheid grenzende waarschijn-
lijkheid optelsom van gegevens.
Al doendc ontwikkelde ze een
'snuffelneus' voor archieven. Zo
ook bij de Willibrordkerk - al

heeft ze wel al wat ontdekkink-
jes gedaan waar ze trots op is..
In dc (niet afgemaakte) spreuk
langs de poort aan de noordge-
vel bijvoorbeeld, komt de naam
Elburga voor - iets dat voor des-
kundigen altijd een raadsel is
gebleven.

„Elburga was de grootmoeder
van Liudger, de stichter van het

kapelletje in Werinon. Neder
horst den Berg was dus inder-
daad Werinon. Liudger bouwde
het kerkje op het erfgoed van
Elburga. Het tweede interessan
te gegeven is dat Elburga ver-
want is aan het geslacht Van
Amstel. Egbert van Amstel
heerste hier en had patronaats-
recht. Hij moet dus met de kerk
te maken hebben gehad. Zeker
omdat dit soort tufstenen ker-
ken in Noord-Holland bijna al
tijd door adellijke families zijn
gebouwd."

Naar aanleiding van het graf-
keldertje van juwelenkoopman
Frans der Kinderen weet ze gru-
welijke verhalen vol rampspoed
en tegenslag te vertellen. Maar
ook iets bijzonders: „Hij heeft
hier maar een jaar gewoond en
het is niet bekend waar en waar-
om. Ook ligt hij waarschijnlijk
alleen in het grafkeldertje." Der
Kinderens zerk zal, net als de
andere, volgende week door de
aannemer worden gelicht.

Het geheimzinnige jaartal
1647 op een groot aantal graf-zerken in de kerk vergt nog na-
dere studie. „Begin zeventiende
eeuw heeft in Nederland de pest
geheerst, maar of dat hier later
kwam? Het is heel opmerkelijk,
het kan eigenlijk geen andere
ramp zijn. Ik weet het nog maar
zo kort, dat ik nog geen tijd heb
gehad om dat uit te zoeken."

Zie ook www.historischekring.nl



huizen - Het ziet er niet naar
Liit dat SV Huizen en Zuidvogels
jn 2008 al ieder hun twee kunst-
grasvelden mogen aanleggen.
Vooralsnog tekent zich daar in de
Huizer gemeenteraad nog geen
meerderheid voor af. De aanleg
wordt waarschijnlijk uitge-

smeerd over 2008 en 2009. De
collegepartijen PvdA en WD
hidden gisteren de voet op de
rem wat dit betreft. PvdA-voor-
man Rob van Nunspeet zei zelfs
voor 2009 geen enkele toezeg-
ging te willen doen aan deze 'bij-
na betaald-voetbalorganisaties'.

Het CDA daarentegen sprak al
wel de intentie uit om de voet-
balclubs in 2009 te steunen. De
oppositiepartijen waren over het
algemeen wat positiever over de
wens van de voetballers. Vier vel-
den ineens is verhoudingsgewijs
goedkoper dan het spreiden van

de aanleg. De ChristenUnie op-
perde in contracten vast te leg-
gen tegen welke prijs de vier vel-
den zouden worden aangelegd.

Wethouder Janny Bakker-
Klein heeft binnenkort een ge
sprek met de voetbalclubs. Daar-
bij zal niet alleen worden gespro-

ken over geld maar onder meer
ook over de overlast die het twee
jaar achtereen aanleggen van een
kunstgrasveld met zich mee
brengt. Ook zullen de clubs moe
ten verklaren dat zij akkoord
gaan met een contributieverho-
ging.

Bestuurlijk debacle van 1985 lijkt zich te gaan herhalen

Besluit over Bijvanck komt dichterbij
(ADVERTENTIE)

DOOR BERT-JAN KLEIN

blaricum, huizen - Het mo
ment dat er definitief duidelijk-
heid komt over de toekomst van
de wijk de Bijvanck in Blaricum
komt steeds dichterbij.

Het kabinet zal begin vol-
gend jaar de Tweede Kamer een
wetsvoorsel voorleggen over de
gemeentelijke herindeling in
het Gooi en de Vechtstreek. Ver-
tegenwoordigers van Huizen en
Blaricum hebben maandag te-
genovcr de Statencommissie het
standpunt van hun gemeente
naar voren gebracht.

Daarna bepalen gedeputeerde
staten en provinciale staten hoe
het advies aan Den Haag emit
gaat zien. Dc Tweede Kamer
heeft daarna het laatste woord.

De 'grensoorlog' tussen Hui
zen en Blaricum lijkt een herha-
ling van 1985. Ook toen legde
Huizen een claim op de nieuw-
bouwwijk. De Tweede en Eerste
Kamer maakten korte metten
met Huizens expansiedrift.

Die avond brandden de lich-

De Bijvanck.

ten op het gemeentehuis van
Blaricum nog tot laat. Burge-
meester Anneke Le Coultre,
haar wethouders en staf vierden
de overwinning op 'roofge-
meente' Huizen. Huizen ver-
keerde in een grafstemming.

De vraag is of Huizen nu

ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS

ruim twintig jaar later betere
papieren heeft dan in 1985. Bur-
gemcester Frans-Willem van
Gils meent kennelijk van wel.
Hij blijft hameren op het feit
dat Huizen een voorzieningen-
nivcau heeft voor vijftigduizend
inwoners, maar slechts een be-

i

volking heeft van veertigdui-
zend. De Bijvanck zou boven-
dien geografisch beter bij Hui
zen passen. Huizen heeft de
eerste slag inmiddels verloren.
Het bureau Berenschot gaf on
langs aan weinig te zien in de
overgang van de Bijvanck naar
Huizen. De statencommissie
reageerde maandag evenmin
erg enthousiast op het harts-
tochtelijke pleidooi van Van
Gils. In Blaricum heerst ver-
trouwen in de goede afloop. Het
gemeentebestuur is van mening
dat er voldoende maatschappe-
lijk en economisch draagvlak is
voor een zelfstandig Blaricum.
Blaricum kampt financieel met
wat 'BEL-stuipjes', maar is ver
der financieel gezond.

Den Haag en Haarlem zien
die BEL-samen werking boven-
dien als een kansrijk bestuurlijk
novum. Blaricum kan zich niet
voorstellen dat het kabinet die
samenwerking zal opblazen al
leen om Huizen en Van Gils een
plezier te doen.

'

Nieuw van Honda:
4-takt heggenschaar

Uniek: de eerste 60 of 75 cm
benzine heggenschaar
ter wereld met Honda
4-takt motor. Geen
snoer, geen rook,
geen lawaai!

H O N D A
Uw Honda dealer

voor 't Gooi:

erkhof
Naarderstraat 12-14, Laren

(Vlak bij het Singer Museum)
telefoon (035) 539 53 01

www.kerkhoflaren.nl



WONEN
Herstelwerkzaamheden
Willibrordkerk hervat

NEDERHORST DEN BERG - De verbouwing van de monu-
mentale Willibrordkerk is sinds maandag weer hervat. Met een
drilboor en hamers worden de tegels emit gehaald en de graj-
zerken gelicht. Het oude koorgedeelle wordt weer open ge
maakt en het middenschip krijgt een stenen vloei; voorzien van
vloerverwarming. De grote renovatie kwam enkele weken gele
den stil te liggen nadat monumentenzorg een kijkje was komen
nemen. Nu instemming is hereikt over de wijze waarop dc nieu
we tegels komen te liggen, kan he! werk worden hervat. Een
flinke hoeveelheid zand is al uitgegraven en dat leverde oud-
heidkundigc vondsten op. ..Daarbij moet je denken aan oude
muntjes, een klein gouden oorhelletje, maar ook stukjes kaak,
land en rib", vertelt dc voorzitter van dc Commissic llerinrich-

ting en Fondsenwerving Willibrordkerk, Anne Fortuin, die zeer
tevreden is met de gang van zaken. Fortuin verwacht dat de
openingsdatum van 23 September ondanks de vertraging niet in
gevaar komt. ,,De architect had in zijn werkschema ruimte voor
onzekerheden ingepast waarin ook aan de bouwvak is gedacht.
Dat is maar goed ook, want het wordt ecu jeestelijke opening
enje moet er niet aan denken dat het schema voor die dag niet
door kan gaan. Voorlopig hebben we nog geen tegenbericht ge
had. " De indeling van hei rijksmonumcnt. dat stamt uit de
twaalfde eeuw, wordt in originele opstelling teniggebracht. De
natuurstenen vloer komt weer tevoorschijn en daarnaast wor
den voorzieningen gemoderniseerd. Ook is het gebouw straks
rolstoelvriendclijker.
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SKNALLERS!!! DIRECT UIT VOORRAAD LEVERB
VISCO-PRO
nasa contour
van € 119.-
nu voor € 69.

Nasa musickussen Nasadekmatrasscmdik
(ingebouwde speakerset)
van €69.95
nuvoor €24.95

90x200
1*0x200
160x200
180x200

vanVfff.-nuvoor € 69.-
vaniXt!.-nuvoor € 79.«
vantm.-nuvoor €99.-
van£389:-nuvoor € 119.
van€M-nuvoor € 139.-

SUPERMMEDING Schapenwol Ka
Polyether matras 4-seizoenendekbed 4-s
90x200x14 € 39.- 140x200 € 69.- 140
120x190x14 € 59.- 140x220 € 79.- 140
130x190x14 € 59.- 200x200 € 95.- 200
140x200x14 € 59.- 240x200 € 115.- 240
160x200x14 € 69.- 240x220 € 125.- 240

€ 4 9 9 . -
€ 579.-
€ 8 9 9 . -
€ 999.-

€ 1.099.-

VISCO-PRO deluxe
'Density 80
20cmdik
80x200 van €-499T- nu voor € 349.
90x200 van €^297- nu voor € 399.

140x200 van £J99T- nu voor € 629.
160x200 van e893T- nu voor € 709.
180x200 van e999T- nu voor € 799.

Pirn van Dord (fysiotherapeut AFC Ajax)
over het Visco-Pro matras:
'Na ongeveer drie maanden op het Visco-Pro matras geslapen
bevindingen hierover kwijt, uit hoofde van mijn beroep als fysic
een bepaalde indrukbaarheid, welke een rustgevend gevoel get
gen. Dit heeft als gevolg datje rustig ligt en niet veel draait van i
indrukbaarheid zorgt er ook voor datje een weldadige steun ove
zonder weg te zakken in het matras. Dit heeft tot gevolg datje I
ten gedurende het slapen, waardoor je fitter en soepeler opstaat
die over het hele lichaam gegeven wordt, ervoor zorgt dat de si
ontspannen. Al met al kan ik zeggen dat ik zeer tevreden ben ov

E S AV E R S

id Spiraal Triobed
1 3 Z 9 , - v a n £ - 3 2 _ T , -
9,- nu€ 199,-

klapbed Hoogslaperv a " q q 9 0 x 2 0 0
; - n u€ i t t f , - v a n€ 2 4 g ; _

■ y e n u € 1 * K J # "

\ v a n _
f # " € ^ O S ^ n u € # 9 , -

STALEN BEDDEN

NT

OPENINGSKNALLER!
I.v.m. opening

van een nieuw filiaal in
W.C. Bisonspoor (Maarssen)

alleen deze week
Actie molton 90x200 no € 1,99
Actie molton 100x200 no €2,99

(Tegen inlevering van deze conpon)

Tr e n d s C o l l e c t i o n
• 5-s lags pocketveren in te r ieur

• Thermisch en elektr isch geharde veren
• 300 veren per m2 elk afzonderlijk

i n s c h i m m e l w e r e n d e fi b r e t e x
h o e s j e s v e r p a k t

• In ter ieur a fgedekt met mat ras f iber
• Ommante ld me t hoogwaard ige

P.U . comfo r t schuun

Boxspr i i>
Inclusief binnenv

Bristol
160/180x200
van€ jB99^

nu voor € 499,"

Coffee
160x200/180x200

van €>29T-
nu voor € 399,-

New York
160/180x200
van €

nu voor € 399,-
Orlando
160/180x20)
van€ jL0937

nu voor € 69*



Rijke variatie aan kannen, kruiken, borden en schalen
tCHX^^^^L. lS'-o&~&*>?

Vondsten Nederhorst den Berg
bij bouwlocatie Venenburg

I NEDERHORST DEN
\\ BERG - Op bouwlocatie
I Venenburg zijn vorige
I week de oudste vondsten
I gedaan uit de geschiedenis
I van Nederhorst den Berg.
I De oudste scherven date

ren uit de Romeinse tijd
| (circa 0-200 na Chr.) en
tj vroege Middeleeuwen
| (500-1000 na Chr.), maar" er zijn ook veel vondsten
I gedaan uit de late Middel-
I eeuwen (1000-1500) en uit
I de 16e-19e eeuw. De vond-
;: sten, ontdekt door Anton
p; Cruysheer van de archeo

logische afdeling Naer
dincklant, zijn veelal van
aardewerk en bestaan uit
een rijke variatie aan kan
nen, kruiken, borden en
schalen.
Aan de Randweg en de Meer-
laan komen medio 2008 24
huurappartementen en 18
koopwoningen te staan. Het
bouwplan staat bekend als 'Ve
nenburg' en houdt volgens de

; gemeentelijke website verband
met een groep huisjes dat op

• deze plek zou hebben gestaan
met de naam 'Veenenburg'.
Van Nederhorst den Berg is be
kend dat het een vroeg-Middel-
eeuwse oorsprong heeft en zijn

De vondsten in Nederhorst den Berg werden gedaan door Anton Cruysheer van de archeologische af
deling Naerdincklant.
er twee nederzettingen aan te
wijzen, te weten 'Overmeer' en
'Werinon' (de laatste gelegen
bij de kerkberg). Niet eerder
zijn er vondsten uit deze perio
de of zelfs van ouder oor
sprong gedaan.

Sporen
Doordat de gemeente Wijde-

meren een vrijstellingsproce-
dure heeft doorlopen bij de
wijziging van het bestem-
mingsplan heeft er geen ver-
kennend archeologisch bodem
onderzoek kunnen
plaatsvinden en zijn de bewo-
ningsporen verloren gegaan.
De vondsten, die na bestude-
ring worden geschonken aan

de Historische Kring Neder
horst den Berg, hebben aange-
toond dat de diverse kernen
van de gemeente Wijdemeren
rijk aan historie zijn en dat er
nog veel valt te ontdekken.
Voor informatie over de arche
ologie van de regio zie:
www.naerdincklant.nl.
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Altijd dichtbij juist in het Gooi

THUIS IN TRANSPARANTIE GLASS HOUSE
K A M P H O R S T • V A N V L I E T

Huizen. Grenspad 48
In een rustige omgeving, aan de rand van het oude dorp, op steen-
worp atstand van natuurgebied en sportvelden, helft van dubbel
woonhuis uit de jaren 30.

INDELING: entree / hal met trap: stahoge kelder: woonkamer met
openhaard: keuken: toilet: bijkeuken.
"Ie VERDIEPING: overloop met vaste trap naar zolder: 3 slaapka-
mers en een badkamer.
2e VERDIEPING: opstelling CV-ketel. veel bergruimte en 4e kamer.
BUITEN: voortuin. oprit. achtertuin met achterom en schuur.
Mogelijkheid voor bouwen van een garage.
Nette woning met veel privacy in fraaie omgeving.

€365.000,-k.k

Loosdrecht, Lijsterbeslaan 40
Aan de rand van Nieuw-Loosdrecht gelegen middenwoninj, in de
jaren '50 gebouwd aan een
rustige straat. Op loopafstand van natuurgebied.

INDELING: entree/ hal met trap en kelderkast: woonkamer mei
schuifpui naar tuin: half open, moderne keuken met inbouwappa-
ratuur.
VERDIEPING: overloop met CV-ketel: douchekamer: 2 ruime
slaapkamers met kasten en een balkon.
BUITEN: ruime, diepe achtertuin (zuid) met houten schuur eh
achterom.
Prima starterswoning!

€222.500,-k.k
I *V~X llnt.nhf1!€ M GLASSHOUSE HGLASSHOUSE HUIZEN (035) 525 90 07 • GLASSHOUSE BUSSUM (035) 631 99 22
I Hni7Pn Bussum Hilversum I

HYPOTHEEKADVIES • PENSIOENEN • MA
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Romeins aardewerk
in bodem Nederhorst

,

DOOR HANS HOOCENBOOM
NEDERHORST DEN BERG - Het
huidige dorp Nederhorst den
Berg staat op grond die sporen
van een ver verleden bevat. Dat
blijkt uit bodemvondsten, die
vorige week zijn gedaan nabij de
bouwlocatie Venenburg, aan de
Randweg en de Meerlaan. Er zijn
zelfs aardewerkscherven gevon
den uit de Romeinse tijd.

De eer van de vondsten komt toe
aan Anton Cruysheer. Hij is een
actief lid van de archeologische
afdeling Naerdincklant, die ook
al eerder in de regio succesvol
was. Hij heeft resten aangetrof-
fen van kannen, kruiken, borden
en schalen uit diverse perioden,

zoals de eerste twee eeuwen van
de jaartelling, maar ook uit de
Late Middeleeuwen en uit de
i6de tot de lgde eeuw. Nadat al
les zorgvuldig bestudeerd is, ko
men de vondsten - de oudste die
ooit in het dorp zijn gedaan - als
schenking terecht bij de histori
sche kring Nederhorst den Berg.

Op de plek waar de bodem het
aardewerk heeft prijsgegeven is
Venenburg gepland,een bouw-
project met 24 huurappartemen-
ten en achttien koopwoningen.
Dat moet er medio volgend jaar
staan. Van Nederhorst den Berg
is bekend dat het in de Vroege
Middeleeuwen is ontstaan uit
twee kleine nederzettingen ge-
naamd 'Overmeer' en 'Werinon'.

$L f£r <%/& £^*
Enkele van de onlangs gevonden scherven aardewerk op de t
c a t i e V e n e n b u r g . f o t o a n t o n c i



LOKAAL
Zoeken naar de gezonken schat

(Eigen foto)
LOOSDRECHT - Een duikteam wii de prachtige legen
de van de verzonken klok van Loosdrecht nieuw leven
inblazen. Met behulp van archeologen en hardnekkige
geruchten is er een plek bepaald waar het team volgen
de week start met een verkenningstocht.

Het gaat om de verloren kerk-
klok van Oud Loosdrecht.
Deze klok is in 1672 door de
vluchtende Fransen gestolen
en mcegenomen. Hot kolos
van 900 kilo werd al snel ge-
dumpt op een plek waarover
veel geruchten hun ronde
doen, maar die niemand ooit
exact aanwees. Initiatiefnemer
Ewold Polman hoorde het ver
haal van de verloren klok van
Anton Cruysheer, medewerker
van de archeologische AWN
afdeling Naerdincklant. „Ik
was eigenlijk op zoek naar een
idee voor een boek dat ik aan
het schrijven ben", vertelt
Ewold Polman. „Maar het
bleef in mijn hoofd spelen:
waarom gaan we dit niet echt
proberen?" De duikinstructeur
zocht een ploeg van twaalf
man bij elkaar, twee adviseurs
en tien duikers. Duikteam La
Cloche was geboren.
Via de Historische Kring
Loosdrecht kwam Polman
meer te weten over de klok.
„Alhoewel het voomamelijk

om verhalen uit overlevering
gaat. Er is weinig feitelijks op
schrift gezet. Er zijn twee mo
gelijkheden: De Fransen kun
nen hem crgens begraven heb
ben, maar die kans is erg
klein. Als je op de vlucht bent
neem je niet de tijd om een
klok van 900 kilo te begraven.
De andere mogelijkheid is dat
ze over het water gevlucht zijn
en de klok in de Loosdrechtse
Plassen hebben achtergelaten.
Op basis van oude vaarroutes
hebben we bepaald dat de rou
te via de Vuntusplas de meest
waarschijnlijke is."
Het duikteam start volgende
week met een verkennings
tocht waarbij ze per boot de
oude vaarroutes nagaan. „We
gaan ons eerst orienteren met
dieptemeters. In een later sta
dium, als we de plek hebben
bepaald waar we gaan zoeken,
maken we ook gebruik van
een hydrometer. Die herkent
harde objecten in de grond,
experts kunnen dan zien of het
om hout of metaal gaat." Het

echte zoekwerk zal met priks-
tokken gebeurcn en natuurlijk
met authentiek duikwerk.
„Dat gebeurt voomamelijk op
de tast", verklaart Polman.
„Het zicht is erg troebel, dus
we zullen weinig van de klok
kunnen zien, als hij er ligt."
Bijkomend probleem van het
slib is dat de klok mogelijk
dicper verzonken ligt dan het
team nu kan vermoeden. „We
gaan ook nog met het Plassen-
schap praten", vertelt de ini
tiatiefnemer van La Cloche.
,,Zij kunnen hopelijk meer
vertellen over de bodem en
hoe diep een klok verzonken
zou kunnen zijn."
Het team kiest bewust voor

het najaar om te beginnen met
het avontuur. „Het is dan rus-
tiger met vaarverkeer. We heb
ben goede droogpakken, dus
we kunnen in principe dc hele
winter doorduiken", aldus de
duikinstructeur. Rijk worden
de duikers er niet van, „Het is
vooral een schat van archeolo
gische waarde", lacht Ewold
Polman. „Maar het zou wel
fantastisch zijn als we hem
vinden. Dan zou ik echt bere-
trots zijn!"

Pascal Mercier
schriiver van
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Lein blijft geschikt voor evenementen
uw Filmtheater vrijwel op schema

(FOTO: KASTERMANS)
Door de gevel van het nieuwe Filmtheater is het terras van cafe Felix II te zien.
Dit plein wordt opnieuw ingericht.

Als dat niet het geval is, schuift
de opening door naar februari".

Duurzaam bouwcn
Het Filmtheater is een schep-
ping van architect Mart-Jan
Oosterveld. Er komen drie zalen
met in het totaal 250 zitplaat-
sen. Er komt een geintegreerde
foyer met een theatrale uitstra-
ling. Het gehele gebouw wordt
volgens het principe van duur
zaam bouwen gerealiseerd.
"Volgens mij zijn wij het eerste
filmtheater in ons land waar de
grondwarmte wordt gebruikt",
aldus Knikman.
Binnenkort bereikt de nieuw
bouw het hoogste punt.

Naar verwachting zal de aanpak
van het plein begin 2008 star-

ten. Het kleine en knusse plein
blijft zeer geschikt voor evene
menten als Koninginnedag,
Hilversum Alive en Hilversum
ON Air. Het plein wordt zo in
gericht dat het Filmtheater hier
openluchtvoorstellingen kan
geven. De huidige terrassen blij
ven op het plein. Voor de veilig-
heid wordt de doorgang tussen
het Herenplein en de oprit naar
parkeergarage Hilvertshof afge-
sloten. Er worden drie bomen
geplant en tussen theater en
KGU komt een pergola. Het
ontwerp is tot stand gekomen
in overleg met de ondernemers
aan het pleiun.

Meer fietsplaatsen
Op basis van de inspraakreacties
en aandachtspunten van de

Welstandscommissie zijn er
wijzigingen ten opzichte van
het eerdere ontwerp. Zo wordt
het plein niet verdiept. Achter
het Filmtheater komen meer
fietsplaatsen voor piekmomen-
ten. Deze worden beheerd door
de organisatie. Ze zijn niet toe-
gankelijk buiten de openings-
tijden van het theater. De fiets-
plekken voor cafe Felix II schui-
ven op richting plein.

Als de inrichting volgens de
planning verloopt, kan het
plein in februari volgend jaar
klaar zijn.

De inrichting van het Heren
plein valt onder de verantwoor-
delijkheid van wethouder Erik
Boog van Verkeer.

keramiek in binnentuin raadhuis
"Een uit de hand gelopen hob
by", zo noemt de Hilversumse
Susan van der Wal haar kera-
mipk Tnt pn mpt 31 nktoher



Munt uit tijd
Neroduiktop
in Kerkelanden
hilversum - In de bodem van
de Hilversumse wijk Kerkelan
den is onlangs een Romeins
muntje gevonden. Hfct dateert
uit de tijd van keizer Nero, die
van het jaar 54 tot 68 na Christus
in Rome aan de macht was. Vol
gens Anton Cruysheer van de Ar
cheologische Werkgemeenschap
Naerdincklant is het daarmee de
oudste munt die ooit in het Gooi
is gevonden, en past het mooi in
het onderzoeksbeeld dat van het
Gooi bestaat. Hilversum ligt
ruim twintig kilometer ten noor
den van de toenmalige Romeinse
rijksgrens.



Voetbal tabloid
inderekken
D6 Nederlandse sportwereld is
een voetbalblad rijker. Vanaf
»morgeri ligt het eerste voetbalta-
bloid PRO Voetbal in de winkels.
Het blad verschijnt op tabloid-
formaat en is ontstaan uit een sâ
menwerkingsverband tussen
voetbalmaandblad ELF Voetbal,
LAF (magazine van profVoetbal-
lers) en fotosportbureau Pro
Shots. PRO Voetbal verschijnt
naast deze al bestaande bladen.
De krant verschijnt voorafgaand
aan elk competitieweekeinde en
gedurende de hele WK-periode.

Hans de Cocq
overleden
Illustrator en grafisch ontwerper
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kortenhoef - In 2008 vielen er in totaal 8 doden in de dode hoek van vrachtwagens. Zes
daarvan waren fietsers. Het aantal dodehoekongevallen neemt wel af, maar slachtoffers
vallen er nog steeds. Het doel van het project is dat kinderen goed leren om te gaan met het
verkeer, met als belangrijkste geval vrachtwagens. Jaarlijks worden 800 scholen bezocht
met een dodehoekproject, waarvan de Regenboogschool in Kortenhoef er een van is. Gis-

terochtend ging het dodehoekproject voor deze basisschool van start. De les b-gomnjsc net
bekijken van een dvd gepresenteerd door Bart Meijer, Daarna begon de praktijkles: de kin
deren mochten achter het stuur van een echte vrachtwagen gaan zitten om te zien wat een
chauffeur kan zien en wat niet. Het project wordt mogelijk gemaakt door de provincie
N o o r d - H o l l a n d . f o t o s t u d i o k a s t e r m a n s

Muntje Nero lag twee meter diep
DOOR HANS HOOGENBOOM

hilversum - Dat in de bodem
van Hilversum en omgeving Ro
meinse munten te vinden zijn is
een feit. In de laatste anderhalf
jaar zijn er tenminste vier van
dat soort muntvondsten gemeld
inclusief die van deze week, een-
tje uit de eerste eeuw - de tijd van
keizer Nero. Een oudere is in de
ze regio nooit gevonden.

Anton Cruysheer, bij wie de

melding door de vinder is ge
daan, is bestuurslid van de afde
ling Naerdincklant van de Arche
ologische Werkgemeenschap
Nederland. Hij laat van zich ho
ren wanneer het in deze regio om
vondsten van sporen uit de Ro
meinse tijd gaat. De jongste
muntvondst ziet er zwart gee'ro-
deerd uit. Met grote moeite is
iets van het relief van een kop en
profit te zien. Toch was het thuis-

Oudste Eemnesser koersbal-fan

Kleermaker Anton
van Hees overleden
DOOR EDWARD DE VRIES LENTSCH

eemnes - De oudste Eemnesser,
Anton van Hees, is maandag op
95-jarige leeftijd in zijn woning
aan de Laarderweg overleden.
„In zijn slaap", vertelt zijn neef
Tjebbe van Hees. „In het huis
waar hij sinds zijn trouwen
woonde."

De burgemeester van Eemnes,
Roland van Benthem, bezocht
hem nog ter gelegenheid van
zijn gsste vefjaardag.

Anton van Hees werd Z2 au
gustus 1914 geboren op Wakke-
rendijk 114. Hij was in Eemnes
een bekende kleermaker. Van
Hees kwam ook uit een echte
kleermakersfamilie. Als jongen

in een interview aan de Laarder
Courant de Bel. Hij zat toen 50
jaar in het vak.

Zijn vader was ook nog kapper.
Dat lag Anton (in tegenstelling
tot drie van zijn vier broers) niet.
Hij begon in 1929 als knecht bij
een kleermaker in Soest. Voor de
oorlog ging hij bij zij n vader wer-
ken.

In 1946 trouwde hij met Annie
van de Bogaard uit Hilversum.
Het echtpaar kreeg drie zoons.
Halverwege de jaren zestig liep
het werk terug. Jongere genera-
ties kozen voor goedkoper con-
fectiewerk.

Na zijn 6sste werkte Van Hees
door. Gevraagd of hij weer kleer
maker zou worden als hij de keu-

brengen van de munt - waar
schijnlijk brons - geen probleem
voor het speciale deskundigenfo-
rum van Naerdincklant. Cruys
heer: „De munt is de afgelopen
maand in Kerkelanden gevon
den op ongeveer twee meter
diepte, tijdens graafwerkzaam-
heden." Over de vinder of de
exacte vindplek wii hij niets na-
ders kwijt. In het jaarverslag over
2008 van de afdeling staat een

kaartje met plekken in het Gooi,waar eerder Romeinse munten
zijn opgedoken. Zo zijn er vijf
gevonden bij Huizen (Euken-
berg, Oud-Naarden), drie langs
de Oud-Bussumerweg ten oos
ten van Bussum, twee langs de
Oude Crailoseweg langs de Aard
jesberg, twee ten zuiden van
Nieuw-Loosdrecht, eentje op de
Hoorneboegsche hei en een
langs de Oud-Loosdrechtsedijk.

Anton van Hees bij een koersbaltoernooi. FOTO STUDIO KASTERMANS

De, Nero-munt. EIGEN FOTO

Dat was het hoor. Geweldig."
Anton van Hees speelde nog

op hoge leeftijd koersbal. Iedere

je knikkeren met grotere ballen",
legde hij als oudste toernooideel-
nemer (88) uit aan de verslagge-

Buitenring in
Hilversum gaat
eerder open
hilversum - Als het weer tij
dens het aanbrengen van de top-
laag asfalt en de belijnlng mee-
werkt, gaat de Buitenring-
Noord/West woensdagmiddag
21 oktober over de hele lengte
open voor het verkeer. Dat is een
week of drie eerder dan gepland.
Wel blijven de aannemers nog
tot ver in november bezig met
werk aan de randen van de weg.
Het gaat daarbij om het afwer-
ken van fiets- en voetpadenen de
aanplant van bomen en struiken.

Onderaan de Vaartweg moeten
de voorsorteerstroken nog ver-
lengd worden. Daarvoor moet
eerst een rij grote plantanen wor
den verplant. Dat is pas mogelijk
in 2011, omdat deze bomen gedu-
rende drie plantseizoenen op
hun verhuizing moeten worden
voorbereid.
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kortenhoef - In 2008 vielen er in totaal 8 doden in de dode hoek van vrachtwagens. Zes
daarvan waren fietsers. Het aantal dodehoekongevallen neemt wel af, maar slachtoffers
vallen er nog steeds. Het doel van het project is dat kinderen goed leren om te gaan met het
verkeer, met als belangrijkste geval vrachtwagens. Jaarlijks worden 800 scholen bezocht
met een dodehoekproject, waarvan de Regenboogschool in Kortenhoef er een van is. Gis-

terochtend ging het dodehoekproject voor deze basisschool van start"."Deles begon rrj.et riex
bekijken van een dvd gepresenteerd door Bart Meijer, Daarna begon de praktijkles: de kfn-v
deren mochten achter het stuur van een echte vrachtwagen gaan zitten om te zien wat een
chauffeur kan zien en wat niet. Het project wordt mogelijk gemaakt door de provincie
N o o r d - H o l l a n d . f o t o s t u d i o k a s t e r m a n s

Muntje Nero lag twee meter diep
DOOR HANS HOOCENBOOM
hilversum - Dat in de bodem
van Hilversum en omgeving Ro
meinse munten te vinden zijn is
een feit. In de laatste anderhalf
jaar zijn er tenminste vier van
dat soort muntvondsten gemeld
inclusief die van deze week, een-
tje uit de eerste eeuw - de tijd van
keizer Nero. Een oudere is in de
ze regio nooit gevonden.

Anton Cruysheer, bij wie de

melding door de vinder is ge
daan, is bestuurslid van de afde
ling Naerdincklant van de Arche
ologische Werkgemeenschap
Nederland. Hij laat van zich ho
ren wanneer het in deze regio om
vondsten van sporen uit de Ro
meinse tijd gaat. De jongste
muntvondst ziet er zwart geero-
deerd uit. Met grote moeite is
iets van het relief van een kop en
profil te zien. Toch was het thuis-

brengen van de munt - waar
schijnlijk brons - geen probleem
voor het speciale deskundigenfo-
rum van Naerdincklant. Cruys
heer: „De munt is de afgelopen
maand in Kerkelanden gevon
den op ongeveer twee meter
diepte, tijdens graafwerkzaam-
heden.' Over de vinder of de
exacte vindplek wii hij niets na-
ders kwijt. In het jaarverslag over
2008 van de afdeling staat een

kaartje met plekken in het Gooi,
waar eerder Romeinse munten
zijn opgedoken. Zo zijn er vijf
gevonden bij Huizen (Euken-
berg, Oud-Naarden), drie langs
de Oud-Bussumerweg ten oos
ten van Bussum, twee langs de
Oude Crailoseweg langs de Aard
jesberg, twee ten zuiden van
Nieuw-Loosdrecht, eentje op de
Hoorneboegsche hei en een
langs de Oud-Loosdrechtsedijk. De, Nero-munt.
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Oudste Eemnesser koersbal-fan

Kleermaker Anton
van Hees overleden
DOOR EDWARD DE VRIES LENTSCH

eemnes - De oudste Eemnesser,
Anton van Hees, is maandag op
95-jarige leeftijd in zijn woning
aan de Laarderweg overleden.
„In zijn slaap", vertelt zijn neef
Tjebbe van Hees. „In het huis
waar hij sinds zijn trouwen
woonde."

De burgemeester van Eemnes,
Roland van Benthem, bezocht
hem nog ter gelegenheid van
zijn 95Ste vefjaardag.

Anton van Hees werd 22 au
gustus 1914 geboren op Wakke-
rendijk 114. Hij was in Eemnes
een bekende kleermaker. Van
Hees kwam ook uit een echte
kleermakersfamilie. Als jongen

in een interview aan de Laarder
Courant de Bel. Hij zat toen 50
jaar in het vak.

Zijn vader was ook nog kapper.
Dat lag Anton (in tegenstelling
tot drie van zijn vier broers) niet.
Hij begon in 1929 als knecht bij
een kleermaker in Soest. Voor de
oorlog ging hij bij zijn vader wer-
ken.

In 1946 trouwde hij met Annie
van de Bogaard uit Hilversum.
Het echtpaar kreeg drie zoons.
Halverwege de jaren zestig liephet werk terug. Jongere genera-
ties kozen voor goedkoper con-
fectiewerk.

Na zijn 6sste werkte Van Hees
door. Gevraagd of hij weer kleer
maker zou worden als hij de keu-

Anton van Hees bij een koersbaltoernooi. FOTO STUDIO KASTERMANS

Dat was het hoor. Geweldig." je knikkeren met grotere ballen",
Anton van Hees speelde nog legde hij als oudste toernooideel-

op hoge leeftijd koersbal. Iedere nemer (88) uit aan de verslagge-

Buitenring in
Hilversum gaat
eerder open
hilversum - Als het weer tij
dens het aanbrengen van de top-
laag asfalt en de belijnlng mee-
werkt, gaat dc Buitenring-
Noord/West woensdagmiddag
21 oktober over de hele lengte
open voor het verkeer. Dat is een
week of drie eerder dan gepland.
Wel blijven de aannemers nog
tot ver in november bezig met
werk aan de randen van de weg.
Het gaat daarbij om het afwer-
ken van fiets- en voetpaden-en de
aanplant van bomen en struiken.

Onderaan de Vaartweg moeten
de voorsorteerstroken nog ver-
lengd worden. Daarvoor moet
eerst een rij grote plantanen wor
den verplant. Dat is pas mogelijk
in 2011, omdat deze bomen gedu-
rende drie plantseizoenen op
hun verhuizing moeten worden
voorbereid.
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Dit artikel is afkomstig uit het Internet archief - Eemland
Exotische villa op plek Dra ken burg
BAARN - Van de trotse Baarnse ridderhofstee Drakenburg aan de Zandheuvelweg zal tot In lengte van jaren niets ar
een wat mistig 'archeologisch monument'. Herbouw zit er niet in. De nieuwe eigenaar van het perceel Drakenburg, i
Blaricum, werkt in plaats daarvan hard aan de aanleg van een bomenrijke buitenplaats. Met een moderne villa voor
middelpunt.

De nieuwe villa komt op de plek van de, volgens de eigenaar, niet meer te redden witte boerenhoeve, een zogenoer
dwarshulsboerderij van rond 1900 maar zonder monumentenstatus. Het nieuwe huis wordt gebouwd volgens een e>
architectuur, maar houdt dezelfde contouren als de hoeve. Belangrijkste verandering is verder dat het nu erg kale tc
omgetoverd in een nieuw stuk bos; in totaal worden vijf- tot zesduizend bomen geplant. De aanlegvergunning daarv
afgegeven door de gemeente, met de aanplant is inmiddels begonnen.

"V'-qemeester en wethouders van Baarn zijn bllj met de plannen, de gemeenteraad moet zich er nog over uitsprekei
xrijpende ruimtelijke-ordeningsprocedure nodig om de nu nog agrarische lap grond een woonbestemming te gevei

Merrijzenis van het kasteel Drakenburg is voor het Baarnse college absoluut geen must. Verantwoordelijk wethoudei
„Je moet je afvragen of je dat wel wilt, een kasteel zo direct op het bestaande Kasteel Groeneveld." De scepsis van
het verleden, toen buurman Hans Blokzijl van het Bomencentrum Nederland vergeefs plannen lanceerde voor herbo
Drakenburg. Ook de Baarnse onroerend-goedhandelaar Fred Dorland had wel zin in het project, maar raakte zijn en
eigen zeggen kwijt door gebrek aan medewerking van de gemeente.

De nieuwe eigenaar, die zelf zoveel mogelijk op de achtergrond wii blijven, pakt de zaken groots aan. Bij een werko
vorig jaar de meningen gepeild van alle instanties die iets hebben te zeggen over Drakenburg, of er verstand van he

V^ op het terrein zijn resten van de fundering van het kasteel aanwezig - regelrechte archeologische schatten en om dials monument.

Bovengronds rest er niets anders van het kasteel dan een ongeveer twintig meter lange muur. Die is nu verwerkt in
boerenhoeve en loopt als middenmuur dwars door de varkensstal en het woongedeelte. Dat stukje Drakenburg blijft
heel mooi metselwerk", zegt de speciaal ingehuurde projectleider Leo van der Leden. „Het wordt een spannend ond
nieuwe huis."

In het varkensstal-gedeelte van de muur zijn nog originele kasteeldeuren gevonden. Van der Leden: „Dle hebben w
opgeborgen, want er mocht eens iemand op het idee komen ze weg te halen. Maar ze komen in de nieuwbouw abso

De gesprekken met vertegenwoordigers van de monumentenafdeling van de provincie Utrecht, archeologen, bouwhi
Historische Kring Baerne en de gemeente hebben bijgedragen aan het ontwerp dat er nu ligt. „Een verstild landschc
aangelegd park. Met strakke vormgeving, dat contrasteert met de Engelse landschapsstijl van Groeneveld", vat Van

Volgens Baarn vormt het bomenrijke nieuwe landgoed straks een versterking van de ecologische hoofdstructuur. We
A werden dulzenden bomen geplant. Dat is versterking van de natuur en het landschap." Bovendien ziet het er sti

•"•n hoe het was, vindt Snyders. Dat telt zwaar, het gaat per slot van rekening om de entree van Baarn. De wethou<
." •n-winsituatie."
rtenk Runhaar

< J
donderdag 05 februari 2004

http://www.gooieneemlander.nl/Pagina/0J098J3-l-2039--1821508-1489--,00.html 11/15/2005
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T e n t o o n s t e l l i n g ' D e H o l l a n d s e P o r s e l e i n r o u t e '
Kasteel-Museum Sypesteyn, het Gemeentemuseum in Weesp en het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelk
presenteren zich deze zomer gezamenlijk met een tentoonstelling getiteld: "De Hollandse Porseleinroute".

De drie locaties richten zich elk op de locale porseleinfabricage zoals die in de 18de eeuw slechts kort heeft be
eigen collecties die voor de gelegenheid uitgebreid worden getoond, zijn unieke stukken te zien uit openbaar en
Wie bijvoorbeeld wii weten hoe het Loosdrechtse porselein van 1774 tot 1784 werd gemaakt moet zeker de t<
Kasteel-Museum Sypesteyn gaan bezoeken. Want de fabricage in de beroemde porseleinfabriek van ds. De Mol kc
spectaculaire nieuwe vondsten opnieuw tot leven.

De Stichting Loosdrechts Porselein (SLOP) vond de afgelopen jaren een enorme hoeveelheid scherven en tot nt
productiemiddelen bij de plek waar eens de porseleinfabriek van dominee De Mol heeft gestaan. Al die vondst
enthousiaste vrijwilligers gespoeld, gesorteerd op kleur en vorm, vervolgens samengevoegd tot bekende en onbi
en gefotografeerd. Het geheim van de productie van de Loosdrechtse fabriek werd daarbij letterlijk boven water (
de gevonden gereedschappen, verven, sjablonen, steunen, bakvormen, kleurmonsters en natuurlijk vele misbaks
jaar later, een deel van de werkwijze in de fabriek beter worden bestudeerd. Veel vondsten verkeerden nog in uits

SLOP werkt nauw samen met de Historische Kring Loosdrecht die in dezelfde periode een professioneel archeolo
uitvoerde. Men vond daarbij de fundering van de gebouwen en de ovens van de Loosdrechtse porseleinfabriek -
ooit verwacht - compleet terug.

Met deze tentoonstelling wordt ook nieuw licht geworpen op de persoon van dominee Joannes de Mol die als ee
porselein fabriqueurs in Europa een uniek levenswerk tot stand heeft gebracht Daarbij komen ook de schiti

ii Loosdrechts porselein die in Kasteel-Museum Sypesteyn worden bewaard en voor deze gelegenheid zijn aangevus~' bruiklenen, dankzij de recente archeologische vondsten in een geheel nieuw daglicht te staan.

ft.B. Bij de tentoonstelling verschijnt een brochure met daarin een nets- en autoroute die de drie locaties met elka

Kasteel-Museum Sypesteyn Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 10 -17
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 zaterdag en zondag 12-17
1231 LC Loosdrecht maandag en vrijdag gesloten
tel. 035-5823208 De tentoonstelling is uitsluitend per rondleiding
info: www.sypesteyn.nl te bezichtigen.

[Bron: Cultuurnet, 29 juni 2004]

^
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G o o i s e z w e r f s t e n e n i n o u d e z a n d e r i j
Aan de voet van de zendtoren van de Wereld Omroep in Hilversum-Noord ligt een voormalige zandafgraving. i
Crailo kreeg vanaf de jaren veertig bekendheid bij jonge natuuronderzoekers als kalkterrein, waar de Nederlam
uitgewerkt carbid stortten. Er leefden ongehoorde aantallen wijngaardslakken en er groeiden bijzondere kalkplai
zeldzame wilde orchideeen. Maar de Zanderij was ook geologisch belangrijk.

Het Gooi is een onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug. Een restant van een door een landijstong in de voorlaatste
opgedrukte stuwwal. In die tijd, 200.000 tot 140.000 jaar geleden, bedekte een reusachtige gletsjer de noordelij
land. Een ijstong van een halve kilometer dik ploegde door de bodem tot een diepte van honderdvijftig meter en c
wat zich op zijn weg bevond.

Toen het landijs zich terugtrok, bleef niet alleen de hoge stuwwal ter weerszijden ven de Gelderse Vallei achtei
grote hoeveelheid zwerfstenen, die in de vele eeuwen erna werden bedekt door opnieuw afgezette aardlagen.

In het begin van de vorige eeuw werden die keien als zwerfstenen herkend door de Amsterdamse onderwijzer Eli
'Geologie-boekje* uit 1913 refereert Heimans vaak aan de Bussumse zanderij, die al een zand afgraving was vo(
ontdekte. Zwerfkeien lagen overal. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersf
bouwzand voor de zich uitbreidende steden. Eigenaar Stad en Lande van Gooiland zag het als een sociale opdra
afgraving te ontginnen als landbouwgrond. Heimans deed wanhopige pogingen een deel van de zanderij met de
zwerfstenen als natuurmonument te behouden. Hij pachtte het deel waar de stenen waren gedeponeerd \
Jongerden voor 7,50 gulden per halfjaar. In zijn sterfjaar 1914 werd hem de pacht opgezegd en kort daarop wei
gepachte terrein ontgonnen.

Ontwikkel ingsproject
In 1971 werd de zandwinning gestaakt. Het Goois Natuurreservaat verkreeg het terrein en it
natuurontwikkelingsproject van. Het rechtlijnige ontwerp verdient wat mij betreft geen schoonheidsprijs, maar het
die bij het ontwerp betrokken was, opmerkte: "Er viel aan het terrein niets te verpesten, want het was al »
afgraving vernield. Het was een holle kies."

In dit parkachtige project zijn Heimans' zwerfstenen geplaatst langs een pad, dat nu de naam Heimans-keienpad
als eerbewijs aan de man die naast Thijsse het Nederlandse volk in de eerste helft van de vorige eeuw nati
gemaakt. Daarmee is ook een wens van de Heimans en Thijsse Stichting, die een particulier documentary
natuurbescherming, de natuurstudie en de natuureducatie beheert, vervuld.

Het is jammer dat Eli Heimans nooit heeft geweten dat de Zanderij een kleine eeuw na zijn dood weer als na<
ingericht en dat een naar hem genoemd zwerfkeienpad is aangelegd.

Roerige geschiedenis
Paleontholoog Bert Boekschoten vindt dat stenen horen bij de natuur en dat zwerfstenen bescherming verdienen
van het keienpad op 4 oktober zei hij: "In het Gooi vinden we de oudste afzetting witte zanden, ooit aangevoerc
lang verdwenen Baltische oerstroom, de Eridanusrivier, die in de Botnische Golf ontsprong. De Eridanus voerde h
aan als erosiemateriaal van Scandinavische granieten. Het oprijzen van Denemarken was het einde van de Erid;
witte zand werden gelig zand en grind afgezet door de Rijn en de Maas, die de rol van de Eridanus vanaf 800.C
overnamen vanuit het toen oprijzende Rijnleisteengebergte en de Ardennen. Door het landijs van de voorla?
Saalien) werden de zandlagen schuin opgestuwd. Ze liggen nu dakpansgewijs onder en naast de glaciale
grondmorene van keileem en zwerfkeien is nog aanwezig in het zuidelijke deel van de afgraving. In het Saalien br

V^ enorme keien aan uit Fennoscandie. Voordien werden ook grote stenen door de rivieren aangevoerd. Grondijs
stenen op de rivierbodem en dat ging drijven, waardoor de ingevroren stenen met de ijsschotsen mee naar het i
We moeten ons ook realiseren dat veel zand in de Zanderij door het landijs uit noordelijker gelegen gebieden vc
geschoven."

"De laatste ijstijd (het Weichselien) was minstens zo koud als het Saalien, maar het was droger. Daarom kwam h<
ver zuidelijk. Ons land en de Noordzee waren een poolwoestijn zonder enige begroeiing. Met eeuwenlang waaien
die de stuwwallen afbraken en enorme massa's zand in onze streken deponeerden. Ook boven op het more
Saalien."

Grootsts ecoduct
Natuurontwikkeling betekent dat de grond technisch gereed wordt gemaakt voor de vestiging van bepaalde plante
zijn inderdaad verschenen: gewone ruigteplanten, zoals Canadese fijnstraal, bezemkruiskruid, speer-, krul-
hanenpoot, smal vlieszaad en perzikkruid, maar ook een paar zeldzaamheden zoals bleekgele droogbloem en wate

De grootste natuurbrug ter wereld, een ecoduct van maar liefst 800 meter lengte en 50 meter breedte, wordt n
overspanning van de voor dieren en veel planten onneembare barriere, die de weg tussen Hilversum en Naard
Hilversum-Bussum, een opslagterrein van NS en een sportpark vormen. De Natuurbrug verbindt de Bussum*
Spanderswoud en zorgt op grotere schaal voor een koppeling van de natuurgebieden op de Heuvelrug nr
Vechtplassengebied.

En het beroemde carbidterreintje van NS? Voor de aanleg van de Natuurbrug is het verplaatst. De carbidhouder
wijngaardslakken zijn naar een ander terrein overgebracht.
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O v e r e n o n d e r d e W e s t e r h e i d e
Door twee bestaande GNR-routes te mixen ontstaat een nieuwe wandeling die zowel over als onder de Wester
begin- en eindpunt kiezen we voor restaurant La Place, gelegen aan de Hilversumseweg, tegenover het ei
Janskerkhof in Laren.

Beschrijving: heide en archeologie
Begin- en eindpunt: restaurant La Place, Laren
Lengte: ca. zes kilometer
Rolstoelgebruikers: ongeschikt

Via het fietspad, dat over de hei richting Hilversum voert, kan vanaf paaltje nr. 5 worden aangehaakt bij de G
'Wester- en Bussumerheide'. Hier en verderop is goed te zien hoe de mens probeert de hei met zijn specifh
dierenleven te behouden. Dat wii zeggen door te kappen, af te branden, te maaien en/of (machinaal) te plaggen.
lets voorbij paaltje 13 is een smalle strook oude heide behouden als H.O.P: een hagedissen-oversteek-plaats.
ioten zich vandaag niet zien. Wel de rode runderen die, met het stille sllhouet van de Larense watertoren op de
grazend hun steentje bijdragen aan de strijd tegen de vergrassing.

De Westerheide vormt met de aangrenzende Bussumerheide het grootste aaneengesloten heideveld (ruim 500 he
Hier en daar groepjes bremstruiken en pittoreske bosjes met grillige zwarte dennen en een enkele berk. Tegeno*
van het relatief weidse uitzicht staat de constatering dat de Westerheide een luidruchtig stukje natuur is. Daar
niets aan doen. Het is de schuld van de automobilisten op de Al en de Hilversumseweg, de piloten hoog in de luc
op het schietterrein van legerplaats Crailo, de blaffende en jankende honden van dierenasiel Crailo, de noes
Railpro, de machinisten op het baanvak Hilversum-Bussum en een bezige boomversnipperaar. Met z'n alien zorg
wandeling met veel te veel geluiden.
Aangekomen bij het kaarsrechte Gebed zonder End, dat Crailo met Crailo verbindt, kiezen wij voor het afsnijd«
route. Dus bij paaltje 17 eerst linksaf over het fietspad richting de altijd aanwezige Televisietoren. Tussen rijen di
die met hun stammen in sokjes van mos staan. Na het uitzicht over de nieuwe sportvallei en het ecoduct aan
pakken we tussen paaltje 34 en 35 de route weer op. (Een stukje rechtdoor lopen kan ook, over de Crailose
Pandje, waar de inwendige mens kan worden versterkt.)

Verderop, vlak voor paaltje 41, kruisen twee GNR-routes elkaar. Wij verlaten de grote rondwandeling (8,5 km; ro
over het heideveld, en slaan rechtsaf om de kortere route (5,5 km geel gemarkeerd) langs archeologische vindpla;
In de bosrand langs de Erfgooiersstraat (ter hoogte van de Graaf Wlchmanstraat) liggen twee gerestaureerde graf
dateert uit de late steentijd (zo'n 4100 jaar gelden), de ander uit de bronstijd (circa 1570 voor Christus), zo ii
bijbehorende bronzen plaquette.

Op onze schreden terugkerend volgen wij de gele paaltjes van de archeologische route. Weer op de hei, licht klimr
Aardjesberg. Van de uitgestrekte urnenvelden is helaas niets te zien. Dat geldt gelukkig niet voor de midc
('banscheiding') tussen Laren en Hilversum: een walletje door de hei, een paar meter voorbij paaltje vijf.
Achter ons, op de plek waar tot 1945 de eerste schaapskooi van het GNR stond, zien wij plotseling een vijftal hi
bevinden zich binnen het hek van het vogelreservaat (annex archeologisch monument), zien ons ook
onverstoorbaar verder.

Verderop liggen, aan beide zijden van de route, grafheuvels. De Westerheide telt er maar liefst veertien, tussen c
jaar oud. In een veel recenter verleden zijn ze grondig onderzocht, waarna de vondsten naar het (voormalige) Go
gebracht.

Bij paaltje dertien komt het eindpunt weer in zicht. Het loont de moeite om niet direct naar restaurant (of de autc
maar de route nog even te vervolgen. Enkele tientallen meters voorbij paaltje 15 ligt een mysterieuze uith
'kampjes' zijn ook elders in het Gooi te zien. Vierkanten met zijden van zo'n zeventig meter lengte, liggend binm
meter hoog walletje. Waarvoor ze gediend hebben? Zijn het tijdelijke jachtkampjes voor de prehistorische mens?
het zekerheid zeggen.

[Bron: Gooi- en Eemlander. 17 maart 2005]

h t t p : / / a r c h e o n e t . n l / i n d e x . p h p ? i t e m i d = 6 6 0 4 1 1 / 1 5 / 2 0 0 5



Bussumer Gerard Buhr vindt oudste Romeinse munt ooit - Archeonet Page 1 of 1

B u s s u m e r G e r a r d B u h r v i n d t o u d s t e R o m e i n s e m u n t
In het Gooi kwamen de Romeinen nooit. Dat was moeras waar ze niets te zoeken hadden. Daarom dacht GeYard
aan een echte Romeinse munt toen hij dit voorjaar op de Eukenberg tussen Naarden en Huizen een schijfje vond.

Thuis werd het opgeborgen onder de noemer 'troep', tot hij het schijfje later nog eens goed bekeek en het rel
Romeins hoofd ontdekte. Het schijfje blijkt het oudste muntje te zijn dat ooit in het Gooi werd gevonden. En het
De Eukenberg is een schier onuitputtelijke bron van leuke vondsten, vertelt Buhr. Regelmatig struint I
metaaldetector rond. "Dat stuk grond is vanaf de Middeleeuwen bemest met Amsterdams afval. Ze groeven hier i
op voor de opbouw van Amsterdam en de drek namen ze mee terug. In die grond is echt van alles te vinden.
munten, alles ligt er. Zelf heb ik er veel duiten gevonden. De Eukenberg is een schatkamer waar ve«
metaaldetectoren op af komen. Soms is het er zelfs druk te noemen."

Wanneer en waar op de Eukenberg hij het 'Romeinse muntje' vond, staat hem niet meer helder voor de geest. G
het vage relief stuurde hij zijn vondst wel naar het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet in Leiden c
onderzoeken. Daarbij bleek dat Claudius op de munt staat afgebeeld. Deze Romeinse vorst regeerde tussen 4
periode moet de munt afkomstig zijn. Maar een echte is het niet. Buhr: "Het is een barbaarse (alles wat niet R
nabootsing. Valsmunterij van eeuwen geleden. De munt wordt een as genoemd en is van koper. Het heeft echter
als archeologisch weinig betekenis, omdat het niet valt te duiden. Een losse oppervlakte vondst wordt het ook wel

"Geldelijk is het geen drol waard, maar emotioneel gezien is het mijn mooiste vondst tot nu toe. Het is het oudst
het Gooi gevonden. Eerder werden al vier andere Romeinse munten gevonden in Hilversum, Huizen en Crailo. In
munt gevonden van voor Christus, maar die plaats valt eigenlijk niet onder het Gooi. Deze is daarom voor mij ook

i, Buhr trekt er bijna dagelijks in de regio op uit met zijn metaaldetector. In Weesp trof hij onlangs een groot zilven^■^ "De plak laat ik nu schoonmaken bij een speciaal instituut in Delft. Naar mijn idee kan dit wel eens een museum:
plak is ongeveer vier centimeter in doorsnede en ik kon een wapenschild zien met de randtekst. Gezien de dikt
denk ik dat de plak van rond 1600 is. Op dit soort vondsten hoop je. Dat maakt de verslaving."

[Bron: Gooi- en Eemlander, 18 juli 2003]
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