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Gein opnieuw
bedreigd dGDr A6
Onder deze kop kon U in de VAR van 24 februari j.l, een artikel
aantreffen, aangereikt door de Vereniging Spaar het Gein. Er werd
alarm geslagen over het hernieuwde plan tot de aanleg van de A6
tussen de knooppunten Holendrecht en Muiderberg. Dwars door
het Gein dus.

Spaar het Gein had de hand
In november weten te leggen op een - toen nog

o.s, zal de derde interne - notitie van Rijkswater-
iaarvergadering staat, waarin dit plan ter sprake

worden gehouden werd gebracht. Het betreft he!
Hetbestuurwil plan CRAAG. Het plan zou
dan ruime aan- volgens de opstellers wellicht een
dacht schenken oplossing bieden voor de toene-

aan de bedreiging mende verkeers- en vervoersdruk
van het Gein door in de Corridor tussen de Regio's

de A6. Nadere Amsterdam, Almere en 't Gooi.
informatie volgt. Vandaar de naam 'CRAAG'.

Nu is nog maar enkele jaren
geleden het Tweede Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer
(SVV-II) verschenen. In de laatste
versie van dit plan heeft het
kabinet de doorgetrokken A6
geschrapt. Dit vooral vanwege de
bijzondere waarden van onder
meer het Gein. Dat was voor
Rijkswaterstaat en de Minister
van Verkeer en Waterstaat ui-

lees verder pag.3 >

" Schone Gein
Wat is Abcoude zonder 't Gein?
Watis 'tGein zonder Abcoude?
Zij vormen een vaste verbintenis,
waar niemand tussen mag
komen. De wandelaars, de fietsers
- niet de razende ragerenners! -
weten er van mee te praten.
Wat heeft de kijker met aan-
dacht ervan te zeggen? Het
kronkelende water, waarin
Hollandse wolkenvelden zich
weerspiegelen, de fiere riet-
kragen, de norse knotwilgen en
pratende populieren. Vogels,
die de stilte doorbreken. De
zwevende kokmeeuwen, de
parende eenden, de uit het
water waggelende meerkoeten,
het wippende waterhoentje, de
duikende futen.

Pas op de kleintjes: de kare-
kieten, die hun eigen naam
roepen, verstoppertje spelend in
het riet, de witte kwikstaartjes,
die hun naam wippen, de tjif-
tjafs, die ook al hun visitekaartje
afgeven, de koekoek, dito met
een sterretje. De ornitholoog of
liefhebbende 'vogeloog' kan zijn
hart ophalen, want er is nog
veel meer van mus en mees tot
reiger en steenuil.
En wat is zo'n dierbaar land-
schap zonder koeien en schapen
en de fraaie hofsteden, door de
eeuwen heen onderkomen voor
mens en dier? Zoek naar de
behuizing, die de Drost van

lee~verder achterpag. >
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Splitsing van boerderiien:

Een van de aardige dingen van 'Spaar het Gein'
is dat de vereniging op nogal uiteenlopende
wijzen actief is. De vereniging volgt de
overheid - vooral de gemeentelijke - zeer
kritisch in wat zij met het Gein wil gaan
doen of wat zij daar heeft nagelaten. Als
de vereniging kritiek uit, geeft zij ook aan
hoe in haar ogen wel met het Gein
omgegaan zou moeten worden. En nodigt
de overheid uit om mee te denken over
haar beleid en plannen, dan laat 'Spaar het
Gein' die kans niet lopen.

Wat 'Spaar het Gein' betreft
staan de (beste) stuurlui dus
niet aan wal. Een en ander is
overigens niet een toevallige
hobby van een of meer be-
stuursleden; die manier van
werken is uitdrukkelijk voor-
zien in de doelstellingenvan de
vereniging.
Een goed voorbeeld van dit
meedenken is de deelname van
'Spaarhet Gein' aan de gemeen-
telijkewerkgroep die gevraagd
is het voorbereidende denk-
werk te doen voor een nieuw
bestemmingsplanBuitengebied.
De bestaande bestemmings-
plannen voor landelijk Abcou-
de, waaronder het Gein, waren
al vele jaren een verouderde en
moeilijk hanteerbare lappen-
deken. Het spreekt vanzelf dat
voor de bescherming van een
gebied als het Gein een goed
bestemmingsplaneen belangrijk
instrument is. Via de politieke
partijen heeft de vereniging dan
ook het gemeentebestuur ge-
vraagd urgentie te geven aan
het maken van een goed be-
stemmingsplan voor de lande-
lijke delen van Abcoude en
Baarnbrugge.De gemeente ant-
woordde dat zij voor dit gespe-
cialiseerde werk onvoldoende
know how, tijd en geld beschik-
baarhad.
Nu zijn er onder de inwoners
van onze gemeente gelukkig
velen die op één of ander terrein

deskundigheid bezitten en
bereid zijn zich in te zetten als
een beroep op hen wordt
gedaan. Dat deed de gemeente
in dit geval; en zo kreeg
Abcoude zijn 'denktank' voor
het nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied. 'Spaar het Gein'
was daarin met drie leden
vertegenwoordigd.*
Dewerkgroep is vanaf de zomer
van 1993actiefbezig geweest,en
heeft op 17 mei j 1. een lijvig
rapport**aan B&Wkunnen pre-
senteren. Als de gemeenteraad
de ideeën en voorstellen van de
werkgroep overneemt, kan aan
de technische uitwerking be-
gonnen worden. Over 1 à 2 jaar
kan dat nieuwe bestemmings-
plan Buitengebied dan van
kracht zijn.
Een van de punten waar de
werkgroep zich mee heeft
beziggehouden wil ik hier nader
belichten.
Het gaat om de vraag wat er
mag gebeuren met agrarische
bebouwing, wanneer die niet
meer voor zuiver agrarische
doeleinden gebruikt wordt. Ook
in het Gein is dat een bekend
probleem, want in de afgelopen
decennia hebben daar nogal wat
boeren
hun bedrijf beëindigd of sterk
ingekrompen. Het ziet er niet
naar uit dat aan die trend in de
komende tijdeen einde komt.
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Welke bestemming
mogen vriikomende
boerengetiouwen
kriigen? '
Kort gezegd is het standpunt
van 'Spaar het Gein' dat het
karakter van de bebouwing
niet wezenlijk mag worden
veranderd, althans zeker niet
qua uiterlijk. Verder mag de
nieuwe bestemming niet ver-
keersaantrekkend zijn of op
andere wijze afbreuk doen aan
de landelijkheid van het Gein-
gebied. Op zichzelf behoeft de
bestemming tot woning (of
woning met kantoortje of
atelier-aan-huis) op boven-
genoemde gronden niet afge-
wezen te worden. Het pro-~
bleem doet zich echter vaak
voor dat een vrijkomendeboer-
derij met bijgebouwen meestal
te groot is om door één be-
woner of gezin bewoond en
onderhouden te worden. Voor
de hand ligt dan om over te
gaan tot splitsing in meerdere
wooneenheden. Voor de ver-
kopende eigenaar zal die
splitsing veelal financieel
aantrekkelijkzijn.Een voordeel
is dat meerdere nieuwe eige-
naren meestal beter in staat
zullen zijn het gesplitste
gebouwencomplex te onder-
houden. Dus minder gevaar
voor verloedering en onge-



wenst gebruik (caravanstalling,
opslag etc.). Er zijn echter ook
bezwaren tegen splitsing aan te
voeren: het gevaar voor
'gehuchtvorming' is niet denk-
beeldig. De eigenaren van
gesplitste wooneenheden zul-
len vaak de neiging hebben om
zelf weer bijgebouwen, zoals
garages en schuurtjes aan hun
woning toe te voegen. Kortom:
urbanisatie, meer verkeer en
verder verlies van het landelijke
karakter van het Gein.
Een afdoend en eenvoudig
standpunt zou zijn: absoluut
géén splitsing van gebouwen in
het buitengebied toe te laten.
Maar is dat in alle omstandig-
heden verstandig en eerlijk?
Moeten wij ook niet kijken naar
het belang van de boerenfami-
lies, die de waarde van hun
bezit aanzienlijk ingeperkt zien,
wanneer zij bij bedrijfsbeëindig-
ing maar aan één bewoner
mogen verkopen? Zal die ene
nieuwe eigenaar het gehele
boerderijperceel goed kunnen
beheren en onderhouden? Is
een algemeen geldend split-
singsverbod wel de juiste
oplossing? De situatie verschilt
immers van geval tot geval
nogal sterk.

Lastige vragen ••••

Wij willen ons Geingebied
tegen verstedelijking behoeden.
Maar wij zullen daarbij moeten
erkennen dat ijzeren regels ook
aan het Gein niet haalbaar
zullen zijn.
De werkgroep heeft zich uit-
voerig bezig gehouden met wat
een acceptabele niet-agrarische
bestemming voor vrijkomende
boerderijen in het buitengebied
zou kunnen zijn. De woonfunc-
tie bleek daarbij nog het minst
bezwaarlijk. De volgende vraag
was toen in hoeverre een
boerderij die de bestemming tot
burgerbewoning krijgt, ge-
splitst mag worden. Over het
voor en tegen van zo'n splitsing
en hoever die mag gaan is
intensief gediscussieerd. Het zal
niemand verbazen dat de verte-

In een op 7 juni j.l. ingezonden
inspraakreactie heeft Spaar het
Gein dan ook de nodige
vraagtekens geplaatst bij de tracé-
studie. Is het in studie nemen van
de doorgetrokken Aó-optie in het

• ShG"vertegenwoordigers in de kader van deze tracé-procedure
werkgroep waren Anneke de juridisch wel geoorloofd? Daar
Groot, Ger van Schaick en Jan komt nog bij dat de handelwijze
Swinkels. van Rijkswaterstaat onsportief is
** Het rapport van de werkgroep ligt en onbehoorlijk tegenover al
op het gemeentehuis ter inzage en is degenen die zich indertijd met
ook in bruikleen te krijgen bij het succes sterk hebben gemaakt
secrefariaatvan'SpaarhetGein'. I voor een SVV-I! zonder

doorgetrokken A6. Het is om
moedeloos van te worden dat de
Aó-optie zo kort daarna gewoon
weer van stal wordt gehaald.

genwoordigers van 'Spaar het
Gein' daarbij een zware inbreng
leverden.
De uiteindelijke aanbeveling
van de werkgroep houdt in dat
splitsing beperkt moet blijven
tot hooguit twee wooneen-
heden per boerderij-perceel. Bij
splitsing voor bewoning komen
in beginsel alleen de boerderij-
gebouwen (hoofdgebouw /
zomerwoning) in aanmerking.
Dit betekent dat vrijstaande
schuren of stallen niet voor
bewoning gebruikt mogen
worden, tenzij een dergelijk
gebouween bijzonder,
monumentaal karakter heeft en
zonder de mogelijkheid tot I

bewoning gemakkelijk ver- I
pauperd zou kunnen raken. I

U ziet het, een gecompliceerd
vraagstuk, splitsing van boerde-
rijen. Laten daarom lezers van I
deze Nieuwsbrief die hun licht I
willen laten schijnen over dit.
onderwerp hun reacties te
kennen geven aan de redactie
van de nieuwsbrief of aan de
leden van de werkgroep.

Jan Swinkels
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Gein beclleigcI cIoar A6
vervolg van pag. 1

teraard een nederlaag, maar het is
voor het landelijk verkeers- en
vervoersbeleid wel een gegeven.

De 'startnotitie' van dit plan
CRAAG, die inmiddels in vrijwel
ongewijzigde vorm openbaar is
gemaakt, markeert het startpunt
voor een zgn. 'tracé-procedure',
gebaseerd op de Tracéwet.
Gedurende deze procedure
worden de voor- en nadelen van
de verschillende oplossingen op
een rij~egezet,waarna de Minister
van Verkeer en Waterstaat
uiteindelijk de knoop moet
doorhakken.
Zo'n tracé-procedure biedt
verschillende momenten voor in-
spraak door belanghebbenden
zoals Spaar het Gein.Het eerste in-
spraakmoment diende uitsluitend
voor het maken van opmerkingen
over de vraag wat wel en niet
moet worden onderzocht.

De A6-plannen liggen aan de
basis van de oprichting van Spaar
het Gein. U hoeft dus niet bang te
zijn dat Spaar het Gein het moede
hoofd in de schoot zalleggen. Wij
blijven alert en zullen ook uw
hulp inroepen wanneer dat in een
volgend stadium van de
procedure noodzakelijk mocht
blijken.

Rien Leemans



Behandeling van vraagstukken die de toekomst van
het Gein bepalen

D VAN ZAKEN
In de statuten van de vereniging 'Spaar het Gein' wordt een
onderscheid gemaakt tussen de bescherming van het Gein tegen
bedreigingen van buitenaf en tegen bedreigingen van binnenuit.
Voorbeelden van bedreigingen van buitenaf zijn de A6 over het
Gein, een spoorbrug met sneltreinen, een aanvliegroute voor
Schipholover het Gein etc. Bedreigingen van binnenuit worden
gevormddoorGein onvriendelijkeactiviteitenvan debewonerszelf.

Het storten van puin, het willen
ontplooien van niet agrarische
activiteiten, het aanleggen van
tennisvelden zijn daar voor-
beelden van. Vanuit de leden,
maar ook vanuit de gemeente-
politiek wordt weleens ge-
vraagd om ons vooral bezig te
houden met de bedreigingen
van buitenaf. Die zouden veel
ingrijpender gevolgen hebben.
Bovendien zou het optreden
tegen bedreigingen van binnen-
uit, dat dus gericht is tegen
personen in de directe omge-
ving, het karakter kunnen
krijgen van een persoonlijke
aanval - het woord hetze is
genoemd - en leiden tot betutte-
ling. Wij zouden een soort
"Geinpolitie"worden.
Uiteraard is dit probleem in
meerdere bestuursvergader-
ingen aan de orde geweest.
Onze conclusie was dat we ons
wel degelijk bezig moeten
houden met de bedreigingen
van binnenuit. Die zijn niet zo
onschuldig als het lijkt. De
karakterverandering van het
Gein die daarvan het gevolg is,
gaatweliswaarlangzaam,maar
is definitief. Bovendien kunnen
wij geen vuist meer maken
tegen de instanties die het Gein
van buitenaf bedreigen. Hoe
kunnen wij respect afdwingen
voor de karakteristiekewaarden
van het Gein, als wij dat respect
zelfniet op weten te brengen?

Wij, als Spaar het Gein moeten
er daarbij echtervoor waken om
een soort Geinpolitiete worden.
Dat vermijden we door ons
uitsluitend bezig te houden met
het beïnvloeden van de regel-
geving - bestemmingsplannen,
streekplannen en dergelijke- én
door de overheden te dwingen
strikt de hand te houden aan die
regelgeving.Wij treden dus niet
op tegen personen, wij vragen
of dwingen de gemeente om op
te treden tegen dingen die bij
wet verboden zijn.Dat laatste is
in de gemeente Abcoude hard
nodig. Het laatste Collegeheeft
van het handhavingsbeleid een
rommeltje gemaakt. Er werd
meestal helemaal niet opge-
treden, er werden soms "deals"

gesloten met overtreders (als jij
nou die rotzooi weghaalt, dan
mag jij....), waardoor de over-
treder beloond werd in plaats
van gestraft en er werd op grote
schaal gedoogd (het mag wel
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niet, maar in dit gevaL). Veel
energie hebben we gestoken en
zullen we steken in het af-
dwingen van een goed hand-
havingsbeleid. Wij hebben
goede hoop dat dit zeker bij het
nieuwe College zijn vruchten
zal afwerpen.

A6
De plannen voor het door-
trekken van de A6 (de snelweg
van Lelystad naar de Al bij
Muiderberg) dwars door het
Gein gebied zijn door Rijkswa-
terstaat weer van stal gehaald.
'Spaar het Gein' was er uiter-
aard als de kippen bij om
bezwaar te maken (zie ook op
pagina 1.)

ONTWERP
STREEKPLAN

Een streekplan is als het ware
een bestemmingsplan van de
provincie. Dit is een belangrijk
stuk omdat het de kaders aan-
geeft waarbinnen de bestem-
mingsplannen van de gemeen-
tes moeten blijven. Wij hebben
het nieuwe streekplan van de
provincie Utrecht getoetst op
Gein vriendelijkheid en be-
zwaar aangetekend tegen een
verschillende behandeling van
Gein Zuid en Gein Noord. In
Gein Zuid zou intensieve vee-
houderij en glastuinbouw wel
toegestaan zijn en in Gein
Noord niet. Verder maakten wij
bezwaar tegen opname van het
Gein in het zogenaamde 'blau-
we netwerk', een netwerk van
recreatieve vaarwegen. Deze
recreatieve toervaart, vooral de
motorboten veroorzaken veel
schade aan oevers en rietlanden
en verstoren vooral in het



broedseizoen de watervogels.
Ook bij andere gelegenheden
hebben we gepleit voor het
terugdringen of verbieden van
het gemotoriseerde vaarverkeer.
Dat is geweest bij onze reactie
op de Corridorstudie Amster-
dam Utrecht, waar wij ons
verzetten tegen een hogere
doorvaart onder de spoorbrug.
Deze hogere doorvaart zou een
toename van de waterrecreatie
betekenen. Bij de gemeente
Abcoude hebben we in het
kader van onze nota 'Verkeers-
overlast aan het Gein' een ver-
bod van gemotoriseerd vaar-
verkeer bepleit, tenminste in het
broedseizoen.

VERKEERSOVERLAST
AAN HET GEIN

In de zomer van 1993 heeft
'Spaar het Gein' een onderzoek
verricht onder bewoners en
recreanten aan het Gein. In
totaal werden 168 mensen
ondervraagd, 94 bewoners en 74
recreanten. Uit het onderzoek
werd duidelijk dat er een
toenemend recreatief gebruik
van het Gein wordt gemaakt
door motorclubs, automobilis-
ten en racefietsers en van
recreatie in het algemeen, van-
wege de aanleg van het fietspad
bij de Vinkenbuurt, waardoor
het Gein toegankelijk werd voor
bewoners van Amsterdam ZO.
Deze toenemende drukte ver-
mindert het woongenot van de
bewoners en het recreatieplezier
van de wandelaars en tour-
fietsers. Beide groepen willen
het gemotoriseerd verkeer
terugdringen. Begin april heeft
'Spaar het Gein' onder
aanbieding van het rapport het
College van B&W gevraagd om
afsluiting van het Gein voor
gemotoriseerd niet bestem-
mingsverkeer in het weekend en
een snelheidsbeperking tot 40
kilometer per uur. Het
gemeentebestuur buigt zich
inmiddels over onze voorstellen.
Wij hebben goede hoop dat er
binnenkort maatregelen zullen
worden getroffen.

CORRIDORSTUDIE
AMSTERDAM. UTRECHT

Zoals al eerder in onze nieuws-
brieven gemelp is steunen wij
de Vereniging Bescherming
Spoorbuurt in hun pleidooi
voor 'variant 5', twee verdiepte
sporen. Daarnaast hebben wij
onze zorg uitgesproken over het
gevaar van een toename van de
verkeersdruk van de Velters-
laan en Gein Zuid, wanneer de
spoorwegovergang bij Loener-
sloot verdwijnt.

KWESTIE BUTS

Nadat begin 1994 bleek dat het
storten van puin gewoon door
bleef gaan, er ook puin gestort
werd buiten het 'bouwterrein'
op landschappelijk waardevol
agrarisch gebied, de romney-
loods en de hekken er bleven
staan zonder dat er sprake was
van de bouw van de schape-
stal/wagenberging, de reden
dat loods en hekken tijdelijk
werden gedoogd, hebben we
besloten de gemeente formeel te
vragen op te treden. Met rede-
nen omkleed vroegen wij om
het doen verwijderen van het
overtollige puin, het doen
verwijderen van het hekwerk,
het op termijn van een jaar doen
verwijderen van de romney-
loods, het doen verwijderen van
puin en bouwmateriaal op het
stukje landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied en het
doen verwijderen van de gestal-
de kampeerauto en caravan. Al
deze zaken zijn in strijd met
enige wet, te weten de Afval-
stoffenwet, het Bestemmings-
plan Buitengebieden en de Wet
op de Ruimtelijke Ordening.
Wij ontvingen een onduidelijk
antwoord van de gemeente. Het
College was het weliswaar met
ons eens dat het Geingebied in
toenemende mate bloot staat
aan diverse bedreigingen, maar
verbond daar niet de conclusie
aan dat ferm optreden hiertegen
geboden was. Over de puinstort
stelde men dat dat allemaal
wettelijk in orde was (sic) en dat
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het allemaal wel mee zal vallen
als er weer gras op gaat groeien.
Over de romneyloods, de hek-
ken en de opslag van bouw-
materiaal zou "worden getracht
in overleg met de betrokkene"
een oplossing te vinden. Nu
nog mooier! Het is alsof de
politie je toestemming vraagt
om je een bekeuring te mogen
geven wanneer je met 200 km
over de weg raast. Uiteraard
zijn wij tegen de weigering van
B&W om de wet te handhaven
in beroep te gaan.

TOT SLOT

In het begin van dit stukje wees
ik op het belang van het optre-
den van bedreigingen van bin-
nenuit. Hoe hardnekkig die
bedreigingen zijn wordt niet
alleen geïllustreerd door de de
"continuing story" van de kwes-
tie Buts. Eenmaal 'gewonnen'
zaken komen net als de A6
weer terug op de agenda. Zo
wordt het dierenhotel van Gein
Noord 27 en de tennisbaan van
Gein Noord 88 via een beroep
bij de Raad van State op een ge-
geven moment weer actueel. De
eensgezindheid en standvastig-
heid van het bestuur, dat zich
gesteund weet door de leden,
staat er borg voor dat ook dan
geen Gein onvriendelijke be-
slissingen worden genomen.

Opr~ep van de
penningmeester

Vele leden van de Vereniging
Spaar het Gein hebben aan de
oproep in de vorige Nieuwsbrief
gehoor gegeven en onverwijld
hun contributie of donatie voor
1994 betaald.
Vansommigen van u hebben wij
echter nog niets mogen ontvan-
gen. Deze verenigingsleden
hebben onlangs een acceptgi-
rokaart in de bus gekregen. Aan
hen het verzoek om zo spoedig
mogelijk een bedrag over te
rnaken. :filS,:::voor leden en flO,=
voor donateurs. "Meer
. ~~1ijl4~R .

,;],<"-

Het is alsof de
politie je toestem-
ming vraagt om je
een bekeuring te
mogen geven
wanneer je met
200 km over de
weg raast!

Contributie
1994
wederom
115,-



ndriaan
aan het Gein
Zoals Nescio de sfeer van het Gein
op de hem eigen, beeldende manier wist
weer te geven met woorden, zo was het
Mondriaan die de steeds wisselende
aanblik van het landschap
gebruikte om tot een nieuwe,
beeldende manier van
schilderen te komen.

Voor diegenen die nog niet
wisten dat het Gein ook
Mondriaan tot inspiratiebron
had gediend, zal de tentoon-
stelling "Mondriaan aan de
Amstel", die van 18 februari tot
15mei in het gemeente-archief
van Amsterdam ter gelegenheid
van het Mondriaanjaar werd
gehouden, een grote verrassing
zijngeweest.
Het lijkteenwereld van verschil:
zijn abstracte schilderijen met
rood-geel-blauw en witte recht-
hoeken, bijeengehouden door
verticale en horizontale zwarte
lijnen en de donkere, bruinig
aandoende realistische schilde-
rijen van bekende plekjes uit
onze omgeving.
Dat tussen deze uitersten een
rijke schakering van meer en
minder realistische en abstracte
werken in diverse stijlen is
gemaakt, zal wellicht duidelijk
worden op de grote overzichts-
tentoonstelling van zijn werk.
Men is druk bezig met de orga-
nisatie hiervan en als alles
volgens plan verloopt, zal de
tentoonstelling in december
worden gehouden in het Haags
Gemeentemuseum.

Abstractie van de
natuur
Mondriaan, afkomstig uit een
gereformeerd onderwijzers-
gezin,was een serieuswerker en
denker. Hij begreep allang dat
de natuur toch niet na te maken
was. Sinds de uitvinding van de

Mondriaan
schilderend aan het
Gein, door S.Maris

(1906)

fotografie was dit ook veel
minder noodzakelijk geworden.
Voor hem was de natuur een
inspiratiebron om te komen tot
een nieuwe schepping.Hij zocht
naar de werkelijkheid achter de
werkelijkheid,de essentievan de
wereldorde. De theosofische
levensbeschouwing die hij later
aanhing, heeft hem hierbij ook
geholpen.
Inhet Gein was Mondriaan vaak
te vinden, schetsen makend,
zoweloverdag als 's avonds. De
schetsen werkte hij uit in zijn
atelier. Hierbij werden die
dingen in het landschap behou-
den, die bruikbaar waren voor
het weergeven van zijn visie en
andere dingen werden weggela-
ten of vervormd. Dit is de reden
waarom sommige plekjes niet
altijd met zekerheid te localise-
renzijn.

Verticaal en horizon·
taal in het landschap
Boeiend aan zijn werk is dat hij
thema's op verschillendemanie-
ren heeft uitgewerkt: van bijna
fotografisch tot abstract. Zo
wordt het te begrijpen dat
bijvoorbeeld zijn studies van
bomen uiteindelijk kunnen
leiden tot die verticale en
horizontale lijnen:de verbinding
van de aarde met de kosmos (het
materiële en het spirituele) met
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daartussen vlakken in kleuren
die beperkt zijn tot de
basiskleuren, die waartoe alle
andere kleuren te herleiden zijn.
En als een Geinliefhebberdan de
essentiële elementen van het
landschap bekijkt, kan hij in de
vlakke polders, de hoog op-
rijzende boomgroepen en het de
hemel weerspiegelende water-
oppervlak al weer die basis-
elementen terugvinden van
verticaleen horizontale lijnendie
met elkaar een "pure harmonie"
vormen.

Bewiizen foutieve titel
Het was Geinliefhebber en
kunstkenner Kees de Bruyn
Kops, oud-bestuurslid van de
Vereniging Spaar het Gein, die
de organisatoren van de
tentoonstelling in Amsterdam er
op attent maakte dat "Sloot bij
het Kalfje", een schilderij van
omstreeks 1900,gemaakt na de
gebruikelijke schetsen, ten
onrechte stond gelokaliseerd als
een slootbijhet Kalfje(denu niet
meer bestaande uitspanning aan
de Amstel). Dankzij een door
hem in 1983gemaakte foto van
de sloot naast Gein Zuid 15, de
oude boerderij van de familie



Broere (nu nieuwbouw van de
familie Van de Anker), kon hij
aantonen dat dit de plek was
waar Mondriaan de schetsen
had gemaakt.
Helaas is dit hoekje tussen de
molen Delphine en de boerderij
van de familie Van de Anker
sinds 1983zo veranderd dat men
de foto nodig heeft om het goed
te herkennen.

Wandeling
Andere in de schetsen en
schilderijen van Mondriaan
herkenbare locaties in het Gein
zijn te vinden bij Gein Noord 55
(mw. Bregman; in de gevel:
1741), geschilderd vanaf de
overkant; "Ceinrust", voorheen
de boerderij van de familie
Snoek, nu van de familie Ditmar
en de familie Moojen, vele malen
als studie-object gebruikt vanaf
de overkant! En natuurlijk, heel
herkenbaar, de molen
"Delphine",Gein Zuid.

De uitgever van het Tijschrift
voor Voettochten "Op lemen
voeten" heeft een uitgave
verzorgd waarin een wandeling
door het Gein staat beschreven
langs de plekjes waar Mondri-
aan werkte. *

Voor wie de tentoonstelling niet
heeft gezien biedt de over-
zichtscatalogus uitvoerige
informatie. Het is een prachtig
boekwerk waarin de meeste
schilderijen en schetsen zijn afge-
beeld.
Overigens, volgend jaar kunt u
de expositie nog gaan zien .... in
Rome!

Anneke de Groot

• Te verkriigen via telefoon:
07675-7450.

de sloot naast Gein Zuid 15, de plek
waar Mondriaan de schetsen maakte

voor "Sloot bij het Kal~e".

OPEN DAG FORT
NIGTEVECHT
Wat wil de Vereniging Natuurmonumenten met Fort Nigtevecht?
Wat heeft Natuurmonumenten met het fort gedaan sinds het in
eigendom is verkregen?Waarom zijn er zoveel populieren gekapt?
En ook: wat was de functie van het fort? Uit welke tijd stamt het?
Hoe werkte zo'n fort precies? Waarom ligt Fort Nigtevecht midden
in het open weiland? Welke functie hadden de batterijen langs het
Gein? En waarom waren de huizen rond forten van hout?

Op al deze vragen en nog veel
meer kunt u een antwoord krij-
gen als u komt naar de open
dag op Fort Nigtevecht op
zaterdag 24 september 1994
tussen 10.00en 16.00uur.
De beheerder en de districts-
commissie Utrecht van Natuur-
monumenten zullen u dan van
harte welkom heten op het Fort
Nigtevecht, dat normaal voor
het publiek afgesloten is. Ook

zal een kenner van de cultuur-
historie van het fort als onder-
deel van de Stelling van
Amsterdam aanwezig zijn. De
mensen van Natuurmonu-
menten willen op deze rnanier
aan omwonenden laten zien
wat zij er aan doen om de
natuurlijke en cultuurlijke
waarden van het fort te
behouden.
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open dag op Fort
Nigtevecht op
zaterdag 24
september 1994
tussen 10.00 en
16.00 uur.

Er zijn rondleidingen, er is een
diapresentatie en natuurlijk
staat de koffie klaar.

Voor wie met de auto komt, bij
het fort zelf is geen parkeer-
gelegenheid, zodat u uw auto
langs de weg langs het
Amsterdam-Rijnkanaal moet
parkeren.



Aktieve leden gezocht
De vereniging Spaar het Gein
bestaat nu bijna 2 jaar. In die tijd
is er een heleboel werk verzet. Er
zijn bezwaarschriften geschre-
ven,besprekingengevoerd,eris
aktief deelgenomen aan werk-
groepen en van dit alles is
verslag gelegd in de Nieuws-
brief. Al dat werk is en wordt
gedaan door de leden van het
bestuur en de werkgroepen.
Helaas hebben enkele mensen in
de afgelopen periode zich ge-
noodzaakt gezien om te stoppen
met het werk voor'Spaar het

Gein'. Dat betekent dat we
nieuwe mensen nodig hebben:
tenminste twee, maar liever
meer, enthousiaste vrijwilligers
voor het maken van de nieuws-
brief. Wij doen daarom een
dringend beroep op de leden.
Heeft u tijd en zin om mee te
werken aan de nieuwsbrief of
een bijdrage te leveren aan de
andere activiteiten van Spaar het
Gein? bel dan, ook voor verdere
inlichtingen, met:
Tjebbede Boer (4531),
of Anneke de Groot (4807).

odverlentie

De voorkeur
Elke agrarische ondernemer heeft belang bij een

bank die thuis is in zijn branche. Die als serieuze

gesprekspartner optreedt bij advisering over met name

wat ingrijpender financiële beslissingen.

En dan komt u al gauw bij De bank terecht. Want

ABN AMRO heeft adviseurs in dienst die als geen

ander uw taal spreken. Daarom krijgt de agrarisch

specialist van ABN AMRO steeds vaker De voorkeur

van agrarische ondernemers in Nederland.

'ABN 'AMRODe bank

ABNAMRO
Hoogstraat18
1391 BT Abcoude

ABNAMRO
Nieuwstad16

1381 CC Weesp

vertolg ort 2, Muyden, P.c. Hooft, aanzienlijk
pogo I genoeg vond om voor zichzelf

op te eisen. Kijk naar de twee
trotse molens, speciaal naar de
molen Delphine in Gein Zuid,
die de geschiedenis is ingeschil-
derd door Pieter Mondriaan,
Kees Verwey, Hans Engelman,
Jan Vluggen en onderkomen
bracht aan cineast John Fernhout
en schrijver Gied Jaspers, die zijn
liefde voor het Hollandse land-
schap zo vaak heeft uitgedragen.
Ga eens op de Wilhelminabrug

zitten, halverwege 't Gein, waar
vroeger de uitspanning 'De Vink'
was, waar je roeibootjes huurde
en ook wel eens een dansje maak-
te, waar je voor een grijpstuiver
door de tol kon om de Merwede
over te steken op weg naar 't
Gooi. Je ziet nog de weg, die eens
de Spaanse troepen zijn gegaan.
En als het heel stil is hoor je het
tromgeroffel.

Jon Spierdiik
Galerie & Beeldentuin 't Schone Gein
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