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

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

voorzitter drs. H. van Goudoever,
Jan Hamdorfflaan 18, 1251 NM Laren, 02153-82555
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
Alexanderlaan 44, 1213 XT Hilversum, 035-855294
secretaris ir. E.J. van Busschbach,
Van Beeverlaan 13, 1251 ES Laren, 02153-15755
penningmeester mr. G.H. Fuhri Snethlage,
Ever'ard Meysterweg 21, 3817 HA Amersfoort,
033-621851
leden
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drs. J. Kwantes, Bussum, 02159-35970
W.J.B. Nugteren, Bussum, 02159-13145
dr. A.M. Voute, Soest, 02155-15573.

De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim
25 lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de
kennis op historisch gebied betreffende de streek,
onder andere in het Goois Museum te Hilversum.
Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuur
historische en karakteristieke waarden. De Stichting
organiseert jaarlijks een open dag in één van de
gemeenten in de regio. De stichting is opgericht in
1970, maar vormt in feite de voortzetting van de in
1934 opgerichte Stichting ’Museum voor het Gooi en
Omstreken', later 'Vereniging van Vrienden van het
Goois Museum', die in 1969 werd opgeheven en
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum
zijn overgedragen.
Dagelijks Bestuur

voorzitter mr. F. Le Coultre,
Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630.
penningmeester mr. P. de Jong,
Enghlaan 4, 1261 CC Blaricum, 02153-13191
leden
K. Kool, Laren, 02153-15680
drs F.J.L. van Duim, Naarden, 02159-41197
dr G.J. Schutte, Hilversum, 035-40077.

Aanmelding donateurschap

mr. P. de Jong, Enghlaan 4,
1261 CC Blaricum, 02153-13191.
Minimum bijdrage ƒ 20,- per jaar.
Postbankrekening 3892084;
Bankrekening 47.62.75.199
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem.

Correspondentieadres Secretariaat

Postbus 87, 1250 AB Laren.
Aanmelding Lidmaatschap

J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34,
1273 EA Huizen, 02152-66848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.
Postbankrekening 262888
t.n.v. de penningmeester van de VVG.

Gooise Natuurwacht

J. Kamies, Geysendorfferstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995.
Naardermeer excursies

J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34,
1273 EA Huizen, 02152-66848.

T.V.E. overkoepelt onder andere Historische
Kringen in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, ’s-Graveland, Hilversum, Huizen,
Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden en Weesp, musea in Hilversum,
Huizen, Laren en Naarden, alsmede archeologische
en genealogische organisaties.
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Voorwoord

Het is een goede zaak dat er een speciaal
Naarden-nummer verschijnt van het
Tijdschrift Tussen Vecht en Eem, want dat
betekent dat de Stichting in 1989 zijn
jaarlijkse bijeenkomst in Naarden houdt.
Uit de inhoud moge blijken dat Naarden voorzover nog niet bekend - beschikt over
een rijke historie en ook in het heden vele
culturele aspecten heeft.
Als zodanig kan de stad Naarden heel goed
object zijn van een studie, die aandacht
schenkt aan de bovengenoemde aspecten.
Vroeger lag bij het begrip geschiedenis de
nadruk meer op de staatkundige aspecten.
Tegenwoordig krijgen ook culturele en
sociaal-economische zaken meer aandacht.
Dit geldt ook voor de regionale en lokale
geschiedenis. Uit dit Naarden-nummer
blijkt dan ook dat veel sociaal-economische
facetten van Naardens geschiedenis de
aandacht krijgen.
Als burgemeester van Naarden verheugt het
mij dat de stad ditmaal aan de beurt is om
object van al die belangstelling te zijn.
Ik spreek gaarne de verwachting uit dat de
bijeenkomst op 20 mei 1989 een in alle
opzichten geslaagde zal zijn.
Gaarne hoop ik velen op die dag in Naarden
te mogen begroeten.

De burgemeester van Naarden,
drs H.J. Kastein
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Naarden’s geschiedenis in kort bestek
Dirk Dekema
Het begin

De naam Naarden komt voor het eerst voor,
als ’’Naruthi” in een lijst van bezittingen van
het klooster van Werden uit ca. 900. Er zijn
vele pogingen gedaan om de naam Naarden
te verklaren. Taalkundig gezien is het
waarschijnlijk een samenstelling van de
Oudnederlandse woorden "narva” dat smal
of nauw betekent (vergelijk het engelse
woord ’'narrow”), en -uthi dat een verzame
ling aanduidt. Het ontbreekt ons aan
informatie om de reden waarom deze naam
is ontstaan te achterhalen.
Tot circa 1300 wordt het gebied rond de stad
’’Nardinclant” of ’’Nardingalant” genoemd.
Dit oude Nardinclant was groter dan het
huidige Gooi, de grenzen ervan zijn niet
bekend.
Het gebied werd in het jaar 968 door graaf
Wichman van Hamaland geschonken aan
het klooster van Elten bij Emmerich waar
een van zijn dochters abdis was.
Omdat het gebied op grote afstand gelegen
was had het klooster op den duur moeite zijn
gezag in het Gooi te doen gelden. Temeer
daar het gebied door verschillende partijen
werd betwist. Zo probeerden de heren van
Amstel, de bisschoppen van Utrecht en de
graven van Holland allen hun macht in het
Gooi uit te breiden. Uiteindelijk werd deze
machtsstrijd in het voordeel van de graven
van Holland beslecht. Abdis Gudela of
Godelinde stond in 1280 haar bezittingen in
het Gooi en een deel van haar rechten af aan
Holland tegen betaling van een som ineens
en een jaarlijkse pacht. Een Naardense
geschiedschrijver heeft de naam Gooiland
wel willen verklaren uit de naam van deze
abdis. Een meer gefundeerde verklaring is
dat het woord Gooi afgeleid is van het
oudfriese woord "ga” of ”go” wat een gebied
aanduidt.

Naarden was, de naam Nardincland zegt het
eigenlijk al, de belangrijkste nederzetting in
het Gooi.
Oud-Naarden

Oorspronkelijk lag Naarden aan de kust van
de Zuiderzee, het tegenwoordige Gooimeer,
ongeveer twee kilometer oostelijk van het
huidige Naarden. Op deze plaats vinden wij
nu nog een landgoed genaamd ”Oud-Naarden”. Rond 1300 verkreeg het stadsrechten
evenals enkele andere plaatsen in het Gooi
als Eemnes en Baarn. De toekenning van de
stadsrechten moeten wij zien in het licht van
de machtsstrijd tussen Holland en Utrecht.
Beide partijen probeerden hun positie te
verstevigen en hun aanhang te vergroten,
het verlenen van stadsrechten was daarbij
één van de middelen.
Het oude Naarden was ongunstig gelegen,
het werd bedreigd door stormen die de kust
steeds verder deden afkalven. Toen de stad
rond 1350 aan het begin van de Hoekse en
Kabeljauwse twisten werd verwoest leek het
beter deze op een andere plaats te herbou
wen.
Tussen de Naardermeer en de voormalige
Zuiderzee lag een zandrug welke een
corridor vormde in de richting van NoordHolland. Een vesting op deze plaats gelegen
kon de toegang over land naar Amsterdam
afgrendelen. De graaf gaf daarom toestem
ming om Naarden te herbouwen op deze
droge en vooral strategische plek.
Van het oude Naarden rest ons bijna niets,
de plek is in de loop der tijden geheel door de
Zuiderzee verzwolgen. Tot in deze eeuw
kon men bij extreem lage waterstand nog
wat resten zien liggen. Archiefstukken uit
die tijd zijn niet bewaard gebleven.
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Plattegrond van de stad Naarden, Jacob van Deventer, 1560.

lokale betekenis. De produkten van de
Naardense wolwevers vonden hun weg tot in
Finland toe. De Grote kerk die in die tijd
gebouwd werd is een getuige van Naarden’s
welvaart in de 2e helft van de vijftiende
eeuw.

Het nieuwe Naarden

Het nieuwe Naarden werd planmatig
gebouwd in de vorm van een rechthoek.
Wanneer wij de oudst bekende plattegrond
van de stad, van Jacob van Deventer uit circa
1560, bekijken dan valt op dat er sedertdien
in het stratenplan weinig is veranderd.
Na de wederopbouw kende Naarden een
periode van betrekkelijke rust en welvaart,
handel en nijverheid bloeiden. Net als in
enkele andere Hollandse steden, zoals
bijvoorbeeld Leiden, groeide de textielnij
verheid uit tot een ’’industrie” van meer dan

De grote kerk

Deze gotische kerk werd gebouwd, zoals de
overlevering wil, tus-sen ca. 1380 en 1440.
Aanvankelijk zonder dwarsschip, maar
spoedig daarna, waarschijnlijk na de brand
van 1468, vergroot tot de huidige kruisvorm.
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De kerk was gewijd, evenals de meeste
kerken in het Gooi, aan Sint Vitus. Het
prestige van de kerk werd vergroot door het
bezit van enkele beenderen van deze heilige.
In de middeleeuwen kwamen veelvuldig
vervalsingen van relikwieën voor, controle
was natuurlijk ook moeilijk. Om de twijfel
weg te nemen waren de relikwieën van sint
Vitus dan ook voorzien van een ’’certificaat
van echtheid”, dat charter zich in het
stadsarchief bevindt.
De kerk werd in de loop der eeuwen
verschillende malen beschadigd door brand
en oorlogsgeweld. Gelukkig is er ook veel
bewaard gebleven zoals de 16e eeuwse
tongewelven prachtig beschilderd met
voorstellingen uit het Oude en Nieuwe
Testament. Bijzonder is ook het koorhek uit
1531, een mooi voorbeeld van houtsnijwerk
uit de vroege renaissance. Aan het einde van
de 19e eeuw werd veelvuldig geklaagd over
het orgel. Aanvankelijk heeft het kerkbe
stuur nog de schuld willen geven aan de
kwaliteit van de organist maar spoedig werd
duidelijk dat het niet aan hem lag. Helaas
heeft men toen besloten om het 16e eeuwse
orgel af te breken. Slechts enkele bewerkte
panelen bleven bewaard, die zich thans
bevinden in het Rijksmuseum te Amster
dam. Toch is het een bijzondere ervaring om
in de kerk of zelfs daarbuiten te genieten van
de klanken van het zogenaamde Batz-orgel
uit 1862. De Grote kerk werd in de jaren
tussen 1965 en 1978 geheel gerestaureerd.

er waren weinig of geen protestantse
predikers actief. Alleen in de stad waren
onder het volk aanhangers van de geuzen
partij te vinden. Bij toeval werd Naarden
bezet door een groepje geuzen, binnengela
ten door aanhangers in de stad. De hulp van
Spaanse soldaten, ingeroepen door de
magistraat kwam net te laat. De stad werd
daarop door het Spaanse leger onder leiding
van Don Frederik belegerd. Na enkele
weken werd duidelijk dat de situatie
hopeloos was. Er werd een afvaardiging
gestuurd, onder leiding van Lambertus
Hortensius, rector van de Latijnse school,
om genade te vragen. De overlevering wil
dat de Spaanse aanvoerder op het verzoek
inging zodat de soldaten zonder slag of stoot
de stad binnen konden trekken. De bevol
king werd opgeroepen zich te verzamelen bij
het stadhuis. Men verwachtte de voorwaar
den voor de overgave te vernemen. In plaats
daarvan riep een priester de mensen op zich
op de dood voor te bereiden. Daarna
begonnen de soldaten in het wilde weg de
bevolking te vermoorden. Volgens Horten
sius, die de slachting overleefde, werden op
die dag meer dan 800 mensen vermoord.
Een verslag van de gebeurtenissen werd
opgetekend in de privilegeboeken van de
stad.
Na het vertrek van de Spanjaarden koos
Naarden voor de Staatse partij. Er werd een
nieuwe vesting gebouwd die de stad moest
beschermen. In tijden van vrede echter
verslapte al spoedig het onderhoud van de
vesting, niet in de laatste plaats vanwege de
hoge kosten. Toen in 1672 de Fransen ons
land binnenvielen konden zij zonder slag of
stoot de vesting binnentrekken nadat het
stadsbestuur garanties had verkregen dat de
bevolking gespaard zou worden en de
privileges gehandhaafd. Na het vertrek van
de Fransen herhaalde zich de geschiedenis.
De vesting werd gemoderniseerd en aange
past aan de oorlogsvoering van de tijd.
Daarna werden de vestingwerken opnieuw
verwaarloosd en toen in 1787 de Pruisen en
in 1795 opnieuw de Fransen verschenen
ondervonden zij weinig weerstand. Toch
was Naarden, mits goed onderhouden en
bemand een machtige vesting. Ironisch

Moord

Juist vanwege zijn strategische ligging op de
grens van Holland en Utrecht ontkwam
Naarden ook in later eeuwen niet aan het
oorlogsgeweld. In 1481 werd het geplunderd
door een bende uit het Utrechtse die,
verkleed als vrouwen, de stad wist binnen te
dringen juist op een moment dat veel
burgers de wolmarkt te Deventer bezochten.
De zwaarste ramp uit de geschiedenis van
Naarden was het uitmoorden door de
Spanjaarden in 1572. Naarden en het Gooi
bleven lang trouw aan de Spaanse koning. In
1566 vond hier geen beeldenstorm plaats en
54

genoeg werd dit aangetoond door de Franse
bezetters die zich in de winter van 1813/14
maandenlang wisten te handhaven, zelfs
nadat Napoleon bij Waterloo was verslagen
en de oorlog voorbij was.

De ontwikkeling van de versterkingen van
Naarden.
De Vestingwerken

De middeleeuwse ommuring en gracht zoals
wij die op de kaart van Jacob van Deventer
kunnen zien heeft de stad lange tijd kunnen
beschermen. Toen in de loop van de 16e
eeuw zwaarder geschut werd ontwikkeld
veranderde dit. De twee lange zijden van.de
rechthoek in het noordwesten en zuidoosten
waren in geval van een beschieting de
zwakke punten. Bovendien kon het eigen,
ook zwaarder geworden, geschut niet meer
goed worden opgesteld op de middeleeuwse
torens.
Na 1572 werd de omwalling, die op last van
de Spanjaarden was afgebroken, vernieuwd.
De noordwestzijde werd doorbroken door
een driehoekige uitbreiding van de stad en
versterkt met een bastion. Hierdoor kwam
een deel van de middeleeuwse vestinggracht
binnen de vesting te liggen. Wij kennen hem
tegenwoordig als de binnenhaven. Ook de
zuidoostzijde werd versterkt met een
bastion.
Na de inval van de Fransen honderd jaar
later, in 1672, werden de vestingwerken op
grootscheepse wijze vernieuwd. Nu werd de
stad ook aan de zuidoostzijde uitgelegd. Op
de zes hoeken verrezen grote bastions die
door metersdikke muren met elkaar werden
verbonden. Deze muren werden beschermd

door eilanden (ravelijnen) in de brede
vestinggracht. Rondom dit alles werd nog
een tweede omwalling met een gracht
aangelegd. De toegangswegen, altijd
zwakke punten in een verdediging, werden
verminderd van vijf naar twee. Om het
vijandig geschut op zo groot mogelijke
afstand te houden werd een begin gemaakt
met het afgraven van de zandgronden
rondom Naarden zodat deze in geval van
nood konden worden geïnundeerd. Menig
17e eeuws huis in Amsterdam is op Naardens
zand gebouwd.
Aldus ontstond de bekende zespuntige ster,
schoolvoorbeeld van de 17e eeuwse Neder
landse vestingbouw. Een machtige vesting
en één van de belangrijkste schakels in de
Hollandse Waterlinie. Afgezien van enkele
veranderingen in de 19e eeuw bij de ontwik
keling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en de doorbraak bij de Van Wettumweg is
dit de vorm waarin wij de vesting tot op de
dag van vandaag kennen.
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Het stadhuis

gilde overleefd en bestaat nog altijd. Het is
daarmee waarschijnlijk het oudste "zieken
fonds” van ons land.

Aan het eind van de 16e eeuw was Naarden
reeds lang over zijn hoogtepunt heen. De
textielnijverheid ging snel achteruit onder
meer als gevolg van de concurrentie van het
goedkopere platteland. Toch heeft men aan
het begin van de 17e de mogelijkheid
gevonden, waarschijnlijk door het interen
op oud kapitaal, voor de bouw van een
nieuw stadhuis. Wellicht wilde men de
herinnering aan 1572 verder uitbannen.
De moordpartij was immers aangevangen in
het oude stadhuis aan de Turfpoortstraat.
De gevelstenen in dit pand, thans Comeniusmuseum, herinneren hier nog aan.
In 1601 werd een tweetal huizen aan de
markt tegenover de kerk aangekocht. Hier
werd het stadhuis gebouwd in de Hollandse
renaissancestijl, een van de weinige gave
voorbeelden die hiervan bewaard zijn
gebleven. In het stadhuis hangt onder meer
een schilderij van de moord en plundering
van Naarden door de Spanjaarden in 1572.

Het Weeshuis

Na 1572 keerde Naarden zich zo snel
mogelijk af van de Spaanse katholieke
overheersing en koos voor de Staatse partij.
Als gevolg hiervan konden de kloosters, er
waren er twee, natuurlijk niet blijven
bestaan. De overdracht van de bezittingen
verliep soepel. Het optreden van de Spaanse
katholieke soldaten lag nog vers in het
geheugen, in de overdrachtsakte van 1579
wordt er zelfs naar verwezen.
De opbrengst werd bestemd voor armenzorg
en de stichting van een weeshuis. Aanvanke
lijk gevestigd in het voormalige zusterkloos
ter, de tegenwoordige weeshuiskazerne,
later, in de 19e eeuw, in een voormalig
herenhuis in de Vrouwenstraat, thans
Cattenhagestraat.
Op de rijke bezittingen van het weeshuis is in
later tijden meermaals een beroep gedaan
ten behoeve van de stad. Zo werd het graven
van de trekvaart op Muiden en Amsterdam
in de jaren 1640/41 voor een belangrijk deel
gefinancierd uit de Weeshuiskas.

Fluweel- en zijdewevers

Zoals gezegd was de tweede helft van de 16e
eeuw voor Naarden een periode van
achteruitgang. Pas in de loop van de 17e
eeuw bloeide de stad weer enigszins op.
Nederland werd in die tijd overspoeld door
immigranten uit de zuidelijke Nederlanden.
Het waren vooral goed opgeleide vakmensen
die hun geboorteland ontvluchtten om
economische of godsdienstige redenen. Veel
steden in de Noordelijk Nederlanden
profiteerden van hun vakkennis, ook
Naarden. Er vestigden zich veel Walen in de
stad, die zich vooral bezighielden met het
produceren van zijde en fluweel. Spoedig
vonden veel bewoners een betrekking in
deze gespecialiseerde vorm van nijverheid.
In 1696 werd een afzonderlijk Fluweel- en
Zijdeweversgilde opgericht. Net als bij
andere gilden verleende het ook bijstand in
geval van ziekte, ouderdom of overlijden.
Daartoe werd een Fluweel- en Zijdeweversbus opgericht, beheerd door busmeesters.
Op den duur konden ook niet-gildeleden
zich hierin inkopen en zich zo verzekeren
van sociale bijstand. Deze ”bus” heeft het

Stadsbestuur

De stad werd in de 17e en 18e eeuw bestuurd
door een Vroedschap waarin maar liefst 31
personen zitting hadden: 3 burgemeesters, 7
schepenen, 2 oud-burgemeesters, 7 oudschepenen en 12 notabelen. Daarnaast
waren nog talrijke openbare functies te
vergeven als kerkmeester, weesmeester
commissaris van de trekvaart etc.
Zoals in vele Hollandse steden waren deze
functies in handen van een klein aantal
regentenfamilies die vaak onderling verwant
waren. In de stedelijke Officiantenboeken
waarin de benoemingen werden geregi
streerd ontbreken de namen van Thierens,
Nagtglas en Heshuijsen op vrijwel geen
pagina.
Ondanks het feit dat de stad in deze tijd niet
meer de betekenis had van vroeger, behield
Naarden lange tijd een centrumfunctie. In
Naarden werd recht gesproken door de
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baljuw schout en de schepenen. Ook zetelde
in Naarden het bestuur van de erfgooiers.
Verdere activiteiten waren de beurtschipperij en de Hamburgerpost.
Deze speelden een belangrijke rol in het
goederen- en personenverkeer tussen
Amsterdam en het Gooi. Er waren twee
veerdiensten naar Amsterdam. Het Binnen
veer, dat door de trekvaart via Muiden op
Amsterdam voer, en het Buitenveer dat via
de Zuiderzee op de hoofdstad voer. Het
laatste was goedkoper omdat er geen
tolgelden betaald hoefden te worden maar
er waren grotere risico’s aan verbonden.
Vanaf Naarden werd een post- en personen
dienst onderhouden op Duitsland. Dit
bedrijf van de familie Heshuijsen stond
bekend onder de naam Hamburger post.
Zowel de veerdiensten als de Hamburger
post waren voor Naarden van groot belang.
Hierdoor wist de stad zich lange tijd te
handhaven als regionaal centrum voor het
Gooi. Op den duur echter verminderde deze
activiteiten. Na de aanleg van de ’s-Gravelandse vaart konden schippers vanuit
Hilversum via de Vecht op Amsterdam
varen.
Ook de postdienst liep verder achteruit
omdat er betere verbindingen kwamen met
Duitsland vooral via de binnenwateren.
Het bedrijf heeft nog bestaan tot 1831.
In de loop van de 18e eeuw ging Naarden
steeds verder achteruit. Na de langdurige
belegering in 1813/14 waarbij grote schade
werd aangericht door zware beschietingen
restte aan het einde van de Franse tijd nog
slechts een gehavende en totaal verarmde
stad. Het heeft zelfs weinig gescheeld of het
schitterende stadhuis was afgebroken omdat
er geen middelen waren om het te herstellen.

Amsterdam overleed. Lange tijd is dan ook
onbekend gebleven waar bij begraven was.
Aan het eind van de vorige eeuw nam de
belangstelling voor Comenius, vooral vanuit
zijn geboorteland sterk toe. Archiefonder
zoek bracht aan het licht dat hij in Naarden
begraven was in de toenmalige kerk van de
Waalse gemeente.
Naarden heeft sedertdien een belangrijke
rol gespeeld in de verspreiding van de
belangstelling voor Comenius en zijn werk.
De Waalse kerk, in de 19e eeuw onderdeel
van de z.g. weeshuiskazerne werd overge
dragen aan de Tsjechoslowaakse regering.
Deze liet het inrichten als een mausoleum.
De Comeniusvereniging te Naarden bracht
een belangwekkende verzameling boeken
en ander materiaal over de geleerde bijeen.
Tegenwoordig kan men deze collectie
bezichtigen in het Comeniusmuseum in de
Turfpoortstraat.
20e eeuw

Terwijl de Gooise dorpen aan het einde van
de 19e eeuw, vooral na de aanleg van de
spoorlijn, zich snel konden ontwikkelen en
uitgroeien tot welvarende forenzenplaatsen,
bleef de ontwikkeling van Naarden daarbij
achter.
De hoofdstad van weleer zat gevangen in
zijn eigen vestingwerken. Ook daarbuiten
kon het niet groeien vanwege de ’’verboden
kringen” rondom de vesting hetgeen elke
permanente bebouwing uitsloot.
Eerst na de opheffing van de militaire
vesting in 1926 kwam hierin verandering.
Niet zo dramatisch als velen hadden
gehoopt. Want de vestingwerken werden in
hun geheel tot monument verklaard. Van
slechting en verder openleggen van de stad ,
waarvoor reeds plannen waren gemaakt,
kon geen sprake zijn.
Buiten de vesting kon Naarden wel expande
ren. Spoedig verrezen ook hier de villa’s
voor de forenzen uit Amsterdam.
Na de oorlog werden tal van monumenten
gerestaureerd, te beginnen met het prachtige
stadhuis. In de jaren daarna is de vesting
verder uitgegroeid tot een uniek cultuurmo
nument dat jaarlijks vele bezoekers mag
ontvangen.

Jan Amos Comenius

In een verhaal over de geschiedenis van
Naarden mogen, hoe beknopt ook, enkele
woorden gewijd aan Jan Amos Comenius,
de beroemde Tsjechische pedagoog niet
ontbreken.
Eigenlijk is de enige band die Naarden met
Comenius heeft gelegen in het feit dat hij
hier is begraven. Het waarom blijft voor ons
een raadsel aangezien bekend is dat hij in
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Het Stadsarchief Naarden
Dirk Dekema
Ondanks de vele rampen die Naarden in de
loop der eeuwen hebben getroffen is een
omvangrijk archief vanaf de middeleeuwen
bewaard gebleven dat van groot belang is
voor de bestudering van de historie van
Naarden en het Gooi.
Het stadsarchief van Naarden tot aan de
Franse tijd heeft een omvang, archivarissen
rekenen altijd in strekkende meters boeken
plank, van ongeveer 30 meter. Het oudste
stuk dateert van 19 januari 1355. Het betreft
een charter waarin de hertog van Beieren
het visstapelrecht van Naarden bevestigt.
Dit is het oudste originele stuk maar in de
diverse privilegeboeken staan wel afschriften
van oudere Naardense stukken die in de
loop der tijd verloren zijn gegaan.

Charter uit 1355, beschadigd door galappelsap.

dan verdwijnt daarmee ook de tekst.

Omdat de perkamenten charters bewijsmid
delen waren van verkregen rechten en
privileges werden zij goed bewaard. Omtrent
de vroegste archiefzorg van Naarden
kunnen wij iets lezen in een stuk van 1462
waarin staat dat de stad zijn archiefstukken
opborg in ’’onser stede kisten en heymelicken raetcamer”

Hoewel het oude archief van Naarden
redelijk bewaard is gebleven zijn er toch een
aantal opvallende hiaten aan te wijzen. Met
name de financiële stukken, rekeningen,
belastingkohieren etc., ontbreken voor een
belangrijk deel. De oudst bewaarde stadsre
kening bijvoorbeeld dateert van 1765. In het
verleden hechtte men veel waarde aan
bewijsstukken van rechten en eigendommen
en weinig aan administratieve papieren als
rekeningen en kohieren. Deze konden na
afdoening eigenlij k wel weggegooid worden,
zij waren immers niet opgesteld om te
dienen als bron voor de historie. Het midden
van de vorige eeuw was een dieptepunt voor
het behoud van ons cultureel erfgoed. Vele
historische gebouwen werden in deze
periode gesloopt. Minder bekend is dat in
deze tijd ook veel archieven zijn verdwenen.
Zij werden eenvoudig voor oud-papier
verkocht. Zo is bijvoorbeeld bekend dat in
Zaltbommel met de opbrengst daarvan de
stoelen van de raadszaal opnieuw zijn

Een groot aantal van deze charters uit de
middeleeuwen is voor ons bewaard geble
ven. Veel schade is jammer genoeg toege
bracht enige tientallen jaren geleden toen
men een methode gevonden dacht te hebben
om de verbleekte tekst op te frissen. Een
stuk werd simpelweg ingesmeerd met het
sap van galappel en de tekst liet zich daarna
lezen alsof hij nieuw was. Helaas was dit van
korte duur want daarna sloeg het blad
donkerbruin uit waardoor de tekst nagenoeg
onleesbaar werd. Alle moderne restauratie
technieken ten spijt is deze schade niet te
herstellen omdat de inkt waarmee de
stukken zijn beschreven ook galappel bevat.
Wanneer de galappel zou worden opgelost
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gestoffeerd. Tegenwoordig worden derge
lijke financiële en administratieve stukken
beschouwd als belangrijke bronnen voor het
historisch onderzoek.
Toegankelij kheid

De oudste manier waarop het archief
toegankelijk werd gemaakt is simpelweg
door het overschrijven van stukken. Dit
werd om verschillende redenen gedaan. Ten
eerste werd de inhoud van belangrijke
stukken gekopieerd en daardoor minder
kwetsbaar want als er iets met het origineel
gebeurde dan was de informatie tenminste
niet verloren. De originele charters konden
veilig worden opgeborgen, waarschijnlijk in
dezelfde "heymelicken raetcamer" en de
kopieën hield men bij de hand. Een andere
belangrijke reden voor het kopiëren van
stukken was gelegen in de voortgaande
ontwikkeling van het handschrift. In de 17e
eeuw beheersten slechts weinigen nog het
middeleeuwse handschrift, terwijl men in de
18 eeuw weer moeite had met het lezen van
het handschrift van honderd jaar daarvoor.
De oplossing was om het vorige privilege
boek over te laten schrijven. Op de rug van
een 17e eeuws privilegeboek in het stadsar
chief staat geschreven ’’onleesbaar”, niet
omdat het zo’n lelijk handschrift was,
integendeel, maar simpelweg omdat men
het oude schrift in later tijd niet meer
machtig was.
Fabius

Tegenwoordig is de openbaarheid van oude
archieven bij wet geregeld. Dat was in de
vorige eeuw nog wel anders, slechts bij
uitzondering werd aan particulieren toe
stemming gegeven om het archief te raadple
gen, laat staan om het te ordenen. In 1886
verzocht A.N.J. Fabius om het archief te
mogen ordenen. Als zoon van de burgemees
ter leek hij boven elke verdenking verheven
en hem werd toestemming verleend. In twee
jaar tijd heeft hij het archief geordend en
beschreven. Na voltooiing van zijn inventaris
werd hij daarvoor door het gemeentebestuur
beloond. In de Raadsnotulen van 29

september 1888 kunnen wij daarover het
volgende lezen:
’’Aangezien door dat werk der gemeente eene
gewigtige dienst is bewezen, stelt hij (de
burgemeester) den raad voor dien heer als
bewijs van erkentelijkheid aan te bieden de
tweede druk van de encyclopaedie van
Dr Winkler Prins met bijbehorende étagère
(tafeltje o f kastje) en hem tevens door
Burgemeester en Wethouders te doen
verleenen den titel van archivaris der
gemeente Naarden, buiten bezwaar der
gemeentefinanciën ” ,

Ook in de vakwereld van archivarissen was
Fabius niet onbekend. Bij zijn dood in 1921
werd hij in het Archievenblad gememoreerd
als een der "pioniers van de stadhuiszol
ders".
In de tijd van Fabius stond de archiefweten
schap nog in de kinderschoenen. De
Handleiding volgens welke generaties
archivarissen archieven zouden beschrijven
moest nog worden geschreven. De inventaris
van Fabius voldoet dan ook op geen enkele
manier meer aan de eisen van tegenwoordig.
Hoofdstukken als "merkwaardige gebou
wen" en "belangrijke gebeurtenissen”
komen haast komisch op ons over.
Toch heeft hij belangrijk werk verricht. Als
wij zijn inleiding mogen geloven trof hij bij
de aanvang van zijn werk een chaos aan. In
een tijd waarin weinig belang werd gehecht
aan historische archieven werden papieren
die toch al in wanorde verkeerden, onlees
baar waren en onder stof en vuil zaten des te
makkelijker weggegooid. Dankzij Fabius
verkreeg men inzicht in de inhoud van de
papieren en, misschien nog belangrijker,
werden de stukken keurig verpakt en
genummerd. Men kan stellen dat de
inventarisatie van Fabius waarschijnlijk het
behoud van het archief heeft betekend.
De toegankelijkheid van het archief die hij
verschafte heeft echter ook onbedoelde
gevolgen gehad. Kort na de voltooiing van
zijn inventaris werd een groot aantal stukken
behorende tot het zogenaamde rechterlijk
archief opgevraagd door het Rijksarchief.
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19e eeuws archief

Fabius heeft het archief geïnventariseerd tot
omstreeks de Franse tijd, een duidelijke
scheiding werd door hem niet aangebracht.
Het archief van de 19e eeuw, zijn eigen tijd,
was voor hem niet interessant.
Het zogenaamde Nieuw-Archief, van 1811
tot 1941 werd in de jaren zestig geïnventari
seerd op het Rijksarchief Noord-Holland.
Hoewel vakkundig gedaan is ook deze
inventaris niet zonder gebreken. Stukken uit
de inventaris van Fabius die qua periode hier
thuishoorden werden niet opnieuw beschre
ven. Van het archief uit de periode 1917-1941
dat geordend was volgens het z.g. Bloemendaalse stelsel maakte men zich af door te
vermelden dat het 79 pakken betrof.
Overigens moet men goed zoeken naar deze
stukken want zij zijn ondergebracht onder
het hoofdstuk "Buitenlandse aangelegenhe
den”. Een trefwoordenregister dat aan deze
bezwaren tegemoet zou kunnen komen
ontbreekt.
Ondanks deze tekortkomingen is het 19e
eeuwse archief redelijk toegankelijk
gemaakt.

A.N.J. Fabius (1855-1921), generaal en
archivaris.

In een brief van Fabius aan het gemeentebe
stuur kunnen wij lezen dat dit nooit zijn
bedoeling was geweest. Hij was van mening
dat deze archieven onderdeel uitmaakten
van het Stadsarchief en als zodanig geraad
pleegd moesten kunnen worden. Tegen
woordig denken daar de meeste gemeente
en streekarchivarissen nog net zo over.
Naarden heeft bij het ministerie vergeefs
verzocht om de rechterlijke stukken onder
beheer van zijn eigen archivaris, Fabius, te
mogen behouden. Nu Naarden een eigen
archiefdienst heeft zullen deze stukken
waarschijnlijk over enige tijd weer naar het
Naardense archief terugkeren. In 1910
ontving men het verzoek van Stad en Lande
om eventuele stukken over de erfgooiers die
zich in het archief bevonden over te dragen.
Kennelijk zonder deskundig oordeel zijn
bijna alle stukken met als onderwerp
’’erfgooiers” uit het archief gelicht en
overgedragen aan Stad en Lande. Door dit
soort vervreemdingen zijn opnieuw hiaten
ontstaan in het archief en in de inventaris.

Archiefdienst

Bij de inventarisatie van de Naardense
archieven ligt de nadruk op de herinventarisatie van het oud-archief. Deze is dringend
gewenst, deels omdat de oude inventaris van
Fabius ontoereikend is, maar ook omdat er
nog vele stukken blijken te zijn welke
helemaal niet in zijn inventaris verwerkt zijn.
Daarnaast zal met enige voorrang aandacht
worden besteed aan de foto- en prentencollectie. Steeds vaker wordt gevraagd naar
afbeeldingen van woonhuizen, personen en
gebeurtenissen. Het archiefbezit een
aardige collectie doch deze is nog niet erg
toegankelijk.
Van belang is dat een archief tijdens de
inventarisatie toegankelijk blijft. Normaal is
een archief tijdens deze werkzaamheden
niet of nauwelijks toegankelijk voor raadple
ging door bezoekers. Door gebruik te
maken van de mogelijkheden die de compu
ter ons biedt kan dit probleem grotendeels
worden ondervangen, het archief wordt
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gewerkt aan het nader toegankelijk maken
van de resoluties van de vroedschap voor
1795 en aan de naamlijsten van de stedelijke
officianten (openbare functies). Beiden zijn
projecten die langere tijd in beslag zullen
nemen, maar die een belangrijke bijdrage
zullen leveren aan de toegankelijkheid van
het archief.

gaandeweg zelfs beter toegankelijk. Ook
andere bestanden welke nog niet of gebrek
kig zijn geïnventariseerd kunnen op deze
wijze toch worden geraadpleegd. Het
stadsarchief maakt sinds begin 1988 gebruik
van een personal computer voor de verwer
king van archiefbestanden. Hiermee worden
bijvoorbeeld ook indexen op trefwoorden en
persoonsnamen gemaakt.

Acquisitie

Een aantal van de meest geraadpleegde
bestanden is inmiddels op microfilm gezet.
Dit betreft vooral stukken voor genealogisch
onderzoek: Burgerlijke Stand, Bevolkings
register en Volkstellingen. Ook archieven
die zich nog bevinden op het Rijksarchief
zullen worden verfilmd: kerkelijke doop-,
trouw- en begraafregisters, rechterlijke- en
notariële archieven.
Microfilms bieden verschillende voordelen.
De bestanden die veel geraadpleegd worden
voor genealogisch onderzoek slijten snel als
gevolg van het gebruik en van fotokopiëren
dat brengt op den duur hoge restauratiekos
ten met zich mee die nu kunnen worden
voorkomen. Daarbij komt dat de microfilms
door de onderzoekers zelf kunnen worden
geraadpleegd op de studiezaal wat de
werkzaamheden van de archiefmedewerkers
ontlast. Bovendien kunnen archieven
worden geraadpleegd welke zich elders
bevinden. Misschien komen in de toekomst
de oude jaargangen van de Gooise kranten
op deze wijze beschikbaar.

In de korte tijd van zijn bestaan heeft het
stadsarchief ook enige belangrijke particu
liere archieven in beheer gekregen die een
belangrijke aanvulling leveren op de
overheidsarchieven. Allereerst gaat het om
de persoonlijke collectie van Dirk Fransen.
Deze bekende Naarder, die vorig jaar is
overleden, heeft van jongsaf aan alles
verzameld op het gebied van de historie van
Naarden. Zijn collectie boeken, prenten,
foto’s en documentatie heeft hij in zijn
geheel geschonken aan het archief.
Recentelijk werd het archief van de Doops
gezinde gemeente Bussum-Naarden in
bewaring gegeven. Met enkele andere
kerkgenootschappen zijn contacten gelegd.
Het Stadsarchief kan op deze wijze een
centrumfunctie vervullen bij het behoud van
een stukje cultureel erfgoed.
Burgerweeshuis

Nadat het gemeentebestuur van Naarden
besloten had om een archivaris aan te stellen
voor het beheer van het Archief werd
gezocht naar een passend onderkomen voor
de Archiefdienst. Deze werd gevonden in
het voormalige Burgerweeshuis. Dit
prachtige 17e eeuwse huis wacht al jaren op
een goede bestemming. Door de, openbaar
toegankelijke, archiefdienst erin onder te
brengen kan men het prachtige interieur van
het pand tonen aan de belangstellenden. De
plannen voor de restauratie en verbouw zijn
in een gevorderd stadium. Indien er geen
vertragingen komen zal het geheel in 1990
gerealiseerd zijn. Het omvangrijke archief
van het Burgerweeshuis dat bij de gemeente
berust zal dan terugkeren naar de plaats
waar het werd gevormd.

Sedert april 1989 heeft de archiefdienst een
tweede medewerker in dienst voor drie
dagen in de week. Dit betekent vooral voor
de dienstverlening een grote vooruitgang.
Tot voor kort was de archiefdienst slechts na
afspraak toegankelijk. Door deze uitbrei
ding van de bezetting kan de dienst in ieder
geval dagelijks geopend zijn. Op dit moment
is nog niet bekend wat de definitieve
openingstijden zullen worden.
Zoals zoveel archiefdiensten maakt Naarden
ook gebruik van de diensten van vrijwilligers
voor het realiseren van projecten waar
binnen de archiefdienst geen mogelijkheden
voor zijn. Zo wordt er op dit moment
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De restauratie van
de voormalige vesting Naarden 1964-1989
E.A.M . Scheltema-Vriesendorp
Inleiding

bastions, die in gebruik waren: Oud-Molen,
Katten, Oranje en Promers. Elders was er
verval. Eind 1958 richtten enkele bezorgde
instanties, waaronder Menno van Coehoorn
en de Vrienden van de Vesting, zich tot de
Minister President met het verzoek om een
bedrag jaarlijks op de rijksbegroting te
willen plaatsen om het verval van Naarden te
stuiten en het geleidelijk herstel in gang te
zetten. Er werd een fotoalbum samengesteld
van foto’s van het ergste verval. De Eerst
Aanwezend Ingenieur der Genie te Amster
dam kreeg het verzoek een begroting te
maken voor het herstel van een aantal
gebouwen en van het metsel- en voegwerk
aan de walmuren van de hele vesting en de
beide beren. Er bleek een bedrag van
ongeveer drie en een half miljoen nodig te
zijn.
Hoewel er geen onmiddellijke reactie
kwam, werd door de adressanten samen met
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
een commissie ad hoe gevormd, die zich
bezig hield met het formuleren van een
filosofie voor de eerste aanpak. Men was het
erover eens dat eerst die muurdelen aange
pakt moesten worden, die direct vanaf de
toegangswegen te zien zijn om ’iets in het
zicht’ te brengen. Op departementaal niveau
kwam overleg tot stand met onder andere de
Dienst der Domeinen.
Op 20 januari 1961 vond de overdracht in
materieel beheer plaats door het Departe
ment van Financiën aan het Departement
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
van alle tot de voormalige vesting Naarden
behorende gronden, wateren, werken en
gebouwen, met uitzondering van de bastions
Oud-Molen, Katten, Oranje, Promers en
het fort Ronduit. De wal en de kademuren
van genoemde bastions waren eveneens in
de overdracht begrepen tot een grenslijn
gelegen op twee meter afstand van de

De vestingwerken van het stadje Naarden
hebben in de loop van de eeuwen een zeer
verschillend aanzien gehad, afhankelijk van
de ontwikkeling van de verdedigingskunst
en de politieke situatie. Hoe die ontwikke
ling precies is geweest, nauwkeuriger dan de
bekende grote lijnen: middeleeuwse muur
met torens en poorten; Oudnederlands
verdedigingsstelsel; Nieuwnederlands
stelsel en tenslotte de ingrijpende moderni
seringen in de negentiende eeuw, zou, met
alle wèl en niet uitgevoerde plannen, eens
uitvoerig op papier gezet moeten worden.
Het is een feit dat de verdedigingswerken
telkens weer zwaar verwaarloosd werden.
De laatste grote verbouwing vond plaats in
het laatste kwart van de vorige eeuw; het
laatste grote verval begon nadat de vesting
met omliggende buitenwerken bij K.B. als
verdedigingswerk werd opgeheven. Dat was
in 1926.
Als onmiddellijke reactie op de bedreiging,
die daarna voor de vestingwerken ontstond,
kwam er landelijk overleg tot stand tussen
instellingen en personen, die toen al
doordrongen waren van de cultuurhis
torische waarde van wallen en grachten. Dat
leidde in 1932 tot het oprichten van de
Stichting Menno van Coehoorn, genoemd
naar de beroemde Nederlandse vestingbou
wer.
Bij de bevolking van Naarden leefde die
waardering voor de vestingwerken aller
minst. Het zou tot 1953 duren voordat de
Stichting Vrienden van de Vesting Naarden
werd opgericht, die door het inrichten van
een Vestingmuseum in bastion Turfpoort
belangstelling en liefde voor vestingwerken
wil wekken.
In 1957 ressorteerde de vesting Naarden nog
onder het Ministerie van Oorlog, dat alleen
onderhoud pleegde aan de gebouwen op de
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Overzichtskaart van de restauratie van 1964 tot en met 1989.

bovenkant (waterzijde) van die muren,
gemeten naar de landzijde. Bij de akte van
overdracht behoorde een kaart, gedateerd
juli 1958, waarop de binnen- en buitengren
zen van de hele vesting waren aangegeven.
Op deze kaart komen twee tot de oorspron
kelijke vesting behorende percelen voor, die
buiten de grenslijnen vielen, namelijk de
Thierensweg en de Infirmerie. Beide
percelen zijn ongeveer in dezelfde periode in
eigendom overgegaan aan de gemeente
Naarden, behoudens een klein gedeelte van
het eerstgenoemde perceel aansluitend aan
de buitengracht.
In een brief van 12 april 1961 werd door de
Staatssecretaris van O.K. & W.,
mr Y. Scholten, de taak van het restaureren
in handen gelegd.van de Minister van

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, in
casu de Rijksgebouwendienst.
Het overleg over de keuze van de beste
constructiewijze om de vochtproblemen in
vestingmuren te bestrijden vergde veel tijd.
Er werd gekozen voor een oplossing, die
verder tijdens de hele restauratieperiode
toegepast zou worden, namelijk het aan
brengen van waterdichte folie aan de
achterzijde van de muren en van zandpalen,
die de afwatering moeten geleiden. Het
voorstel van de commissie ad hoe om te
beginnen bij de toegang tot de vesting aan de
Amsterdamse zijde werd overgenomen. De
hele restauratie zou in fasen moeten
verlopen.
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Rechterflank van bastion Turfpoort, 1963.

voortgang van het werk. Er werd besloten
het courtinegedeelte ten zuiden van de
straatweg over te slaan en te beginnen aan
bastion Turfpoort, omdat daar het Vestingmuseum gevestigd is.

Fase I: de linkerface van bastion Oud-Molen
en de zuidwestzijde van de Westbeer

Op 22 mei 1964 werd aan het Aannemersbe
drijf H. Haakman en Zoon te Naarden
opdracht verstrekt tot het uitvoeren in regie
van de restauratie van een gedeelte van de
voormalige vesting Naarden. Als restauratiearchitect werd aangewezen ir H. de
Lussanet de la Sablonière en ter begeleiding
van de werkzaamheden ter plaatse de
opzichter J. van Dijk.
Allereerst werd er een damwand geslagen
om de conditie van het metselwerk onder de
waterlijn en van de funderingen te inspecte
ren. Daarna vorderden de werkzaamheden
gestaag. In het voorjaar van 1966 werden
delen van de courtine ten noorden van de
straatweg afgewerkt.
Tegelijkertijd vond overleg plaats over de

Fase II: Bastion Turfpoort

In oktober 1966 werd het regiecontract
verlengd en Haakman kon beginnen aan de
courtine bij de Burgemeester van Wettumweg. Op dit bastion werden de kazematten,
die bij het museum in gebruik waren, ook
met folie bedekt. In juli 1967 werd, na een
onderhandse aanbesteding, aan Haakman
opdracht verleend om de rechterface verder
te restaureren en ook de kazematten X en Y,
waarin het museum een uitbreiding wilde
maken. Een jaar later kreeg dezelfde
aannemer opdracht voor het gedeelte van de
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De op Turfpoort gevonden leeuw vóór de restauratie.

saillant tot de aansluiting met de courtinc
Promers-T urfpoort.
In mei 1969 kon Prins Bernhard de nieuwe
uitbreiding van het museum openen in
kazemat Y. In maart van dat jaar werd op de
zuidoostelijke vleugelmuur een in Baumberger steen uitgehakte leeuw ontdekt, die
waarschijnlijk bij de aanleg ca. 1685 aan
werd gebracht en bij de revêtering van de
hoge flank onder de grond verdween. Bij de
opgraving werd de leeuw onthoofd.
De restauratie werd uitgevoerd door Hans
’t Mannetje in het toen net opgerichte
restauratieatelier op Uilenburg in Amster
dam.
In mei 1968 droeg het Ministerie van
Defensie bastion Promers en fort Ronduit in
materieel beheer over aan het Ministerie van
C.R.M. en in december bastion Oranje.
Fase III: de linkerface en flank van bastion
Promers en de aansluitende courtine tot de
Kapitein Meyerweg

Half mei 1969 waren bij de Rijksgebouwen
dienst de stukken klaar voor de aanbesteding
van de volgende fase. Op 19 september werd
de opdracht verstrekt aan de enige inschrij
ver, de firma Haakman en Zoon. In de
genoemde linkerflank bevinden zich drie
kazematten voor geschut, die in 1876
werden aangebracht om de gracht voor de
Utrechtse Poort te kunnen bestrijken.
Fase IV: de rechterface en flank van bastion
Promers en de aangrenzende courtine
Promers-T urfpoort

Half december 1970 kwamen de stukken
gereed voor deze fase. Op 2 juli 1971 werd
het werk opgedragen aan Haakman. De
oplevering van dit werk kwam 36 weken
vóór de datum in het bestek. Dit was een
gevolg van het feit dat in het begrotingsjaar
1973 een afzonderlijk artikel was opgenomen
ten dienste van de restauratie en onderhoud
van Rijksmonumenten, die geen huisves65
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Ravelijn Katten-Oranje, 1957.

tekeningen in het Algemeen Rijksarchief
bleek dat het haventje aan de stadszijde een
aanlegplaats met oprit had gehad. Deze
werd met keermuren weer aangebracht; de
facen werden weer tot de oorspronkelijke
hoogte opgemetseld en het terrein onder
profiel gesteld.
Begin 1974 nam ing. J.W.C.Besemer de
leiding van de restauratie over.

tingsfunctie hebben.
De werkzaamheden stonden na de pensione
ring van De Lussanet op 1 juni 1972 onder
leiding van architect J.P.M. Goudeau.
In verband met de te verwachten vroege
oplevering van deze fase had er al in oktober
1972 overleg plaats over het vervolg van de
werkzaamheden. In afwijking van de tot dan
toe gevolgde lijn werd besloten eerst het
ravelijn voor de courtine Promers-Turfpoort
te doen en vervolgens bastion Nieuw-Molen.

Fase VI: bastion Nieuw-Molen

Bij de restauratie van dit bastion ging men
niet, zoals elders, uit van de in de negen
tiende eeuw gewijzigde toestand. Ondanks
alle wijzigingen in later tijden was hier
namelijk nog de aan Jean-Baptiste Bombelle
toegeschreven lage saillant met binnenafronding aanwezig. Bovendien waren al in 1959
de twee negentiende eeuwse gebouwen
opgeblazen. Het was hier dus mogelijk de
zeventiende eeuwse toestand weer in het

Fase V: Ravelijn 1

Voor de restauratie van dit ravelijn, dat tot
op de waterlijn gesloopt was en door de
bevolking ’het konijneneiland’ werd
genoemd, was het nodig een tijdelijke
verbinding met de enveloppe te maken.
De funderingen bleken nog in goede staat en
alle natuurstenen hoekblokken, op één na,
konden uit de gracht worden opgevist. Uit
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zicht te brengen.
Op 30 oktober 1975 werd de restauratieopdracht verleend aan de laagste inschrijver,
de firma Huurman B.V. te Delft. Wegens de
ziekte van J. van Dijk, werd J. Frowijn
opzichter.
De bovengenoemde reconstructie hield een
herprofilering van de aardewerken in. De
ventilatiekanalen boven de kazematten en
luistergangen, die tijdens de bouwcampagne
1877-79 overal door gietijzeren kappen
waren vervangen, kregen weer de oorspron
kelijke gemetselde afdekkingen. Jammer
genoeg was in die periode een overtuigend
bewijs voor het bestaan van zeventiende
eeuwse ronde schietgaten nog niet gevon
den. In 1977 werd een verrassende vondst
gedaan; aan het einde van de waterpoternes
bleek de aanzet voor een spiltrap aanwezig.
Deze is daar in het zicht gelaten.
Door de strenge winter kon de oplevering
pas in april 1979 plaatsvinden. In de jaren
1980 tot en met 1982 moesten op NieuwMolen veel herstelwerkzaamheden aan de
taluds en ventilatiekanalen worden uitge
voerd, bovendien werden voor de bereik
baarheid voor het publiek op verschillende
plaatsen bielzen trappen aangelegd.
De totale kosten van de restauratie van 1964
tot en met 1978 waren ongeveer zeven
miljoen.
Op 1 april 1980 ging ing. Besemer met
pensioen. Hij werd opgevolgd door ir J.D.
Mol, die hij al een halfjaar in had kunnen
werken.
Fase VII: de Utrechtse Poort met
waldoorgang, walmuren van de courtine en
een voetbrug.

Het onderzoek naar de bouwgeschiedenis
van de poort en naar de bouwkundige
toestand liep al enige tijd. Eind 1979 waren
bij de Rijksgebouwendienst bestek en
tekeningen gereed. In juli 1980 kreeg
Huurman B.V. voor de inschrijfsom van ƒ
746.000,- (ex. B.T.W.) de restauratieopdracht. Als opzichter van de restauratie
werd H.T. Rombouts aangesteld. De
omschrijving in het bestek luidde als

gewoonlijk: het herstel en de vernieuwing
van metsel-, natuursteen- en ijzerwerk, het
aanbrengen van folie en zandpalen. Maar
bovendien moest er weer een voetbrug
worden aangelegd op het nog in de grond
aanwezige bruggehoofd. Ook moest een
gedeelte van de gracht worden opgegraven
om het beeld te herstellen van de toegang tot
de stad, voordat de coupure in de wal voor
de Kapitein Meyerweg werd aangebracht.
Een aardig detail in het bestek is de voor
waarde dat de roetbaan in de gewelven van
de poort, ontstaan door de Gooise Stoom
tram, ongemoeid moest blijven.
Op 9 juli 1981 was de oplevering. Toen
waren, na vele jaren van afwezigheid, de
unieke metalen portretmedaillons van
Koning Willem I en Koningin Sofie weer aan
de stadszijde aangebracht.
Fase VIII: de ravelijnen 2 en 3

Op 5 november 1979 kreeg ir Mol, hoofdar
chitect bij de RGD opdracht voor een
voorlopig ontwerp en kostenraming voor de
restauratie en consolidatie van de beide
ravelijnen. Eind 1980 kreeg Huurman B.V.
de restauratieopdracht voor een inschrij
vingssom van ƒ 1.751.000,- (ex. B.T.W.).
Ravelijn 2, gelegen aan de Burgemeester
van Wettumweg, de in 1939 in gebruik
genomen derde toegangsweg tot de stad,
kreeg na W.O. II een bestemming als
plantsoen met herdenkingsmonument voor
de gevallenen. Deze bestemming gaf
aanleiding om het te restaureren tot een
zogenaamd ’hol ravelijn’, waar de steunbe
ren aan de binnenzijde in het zicht zouden
blijven en het maaiveld gedeeltelijk ver
laagd.
De muren van de facen moesten weer tot
2.40 m worden opgemetseld en het oude
muurverloop moest in het wegdek worden
aangegeven. Het rooien van de beplanting
en de bestrating en beschoeiing aan de
keelzijde zouden voor rekening van de
Gemeente Naarden komen.
Ravelijn 3 ligt westelijk van de straatweg
naar Amsterdam. Hier moest het metsel
werk hersteld worden, de waterhuishouding
geregeld en de verborgen muur aan de
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Restauratie aan de Utrechtse poort met de oude bruggehoofden.

keelzijde gedeeltelijk vrijgemaakt en het
oude muurverloop aangegeven in het
plaveisel. Ook het voormalige wachthuis
moest hersteld worden.
Tijdens de restauratie van beide ravelijnen,
die gelijktijdig moest plaatsvinden, moest
het peil van de omringende gracht met een
halve meter verlaagd worden. In mei 1982
kon Scouting Olav het voormalige wachthuis

op ravelijn 3 weer in gebruik nemen.
In 1983 werd de Rijksdienst Kastelenbeheer
ontheven van de bemoeienis met de restau
ratie, die in 1961 aangevangen was en deze
taak werd overgebracht naar de afdeling
Musea van de afdeling Monumenten van het
Ministerie van W.V.C. De financiering bleef
vallen onder artikel 93 van de Rijksbegro
ting.
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Saillant van Nieuw-Molen, 1978.

de gebruikelijke manier geregeld worden en
hardstenen afdekplaten aangebracht. Het
aardwerk moest onder profiel worden
gebracht, bezood en ingezaaid (het zaadmengsel wordt nauwkeurig vastgesteld!).
Verder werd in het bestek voorgeschreven
dat het straatwerk op de terrepleinen en de
op- en afritten hersteld en weer aangebracht
moest worden.
In november werd er, voor het eerst, een
informatieavond gehouden voor de burgerij,
onder andere om eventuele bezwaren tegen
de aantasting van de fraaie, verwilderde
begroeiing van het bastion te ondervangen.
Ir Mol en zijn assistent F. Corbey zetten
uiteen hoe het bastion teruggerestaureerd
zou worden naar de toestand, die het in 1879
in vredestijd kreeg. Bovendien zou de
uitvoering van het beplantingsplan, zoals dat
voor dit bastion was voorzien in het totale
beplantingsplan voor de voormalige vesting
Naarden, dat in 1981 door Staatsbosbeheer

Fase IX: restauratie/consolidatie van bastion
Oranje met aangrenzende Oostbeer met
vleugels

In april 1984 waren het bestek en tekeningen
plus een toelichting gereed. Dit bastion werd
als eerste in zijn geheel aangepakt. In de
rechterzijde ervan, aangelegd volgens het
Nieuwnederlands stelsel, bevinden zich
twee zeventiende eeuwse kazematten,
aangeduid met de letters L en K. Op het
bastion zijn in de negentiende eeuw de
gebouwen G, H en I aangelegd. Aan deze
gebouwen moesten waar nodig luiken
vernieuwd worden, deuren, hang- en
sluitwerk en de ventilatie en rookkanalen
weer in goed functionerende staat gebracht.
Voorts omvatte het plan herstel van metsel
en voegwerk aan flanken, schouders en
facen van courtines en de Oostbeer met
vleugels en van de facades van de genoemde
gebouwen. De waterhuishouding moest op
69

Bastion Oranje, begin deze eeuw.

zodat er een aantrekkelijke wandelroute
ontstond.
Alleen de merkwaardige staketsels op de
Oostbeer op de plaats waar eens monniken
het overklimmen moesten beletten, wekken
de verwondering en kregen prompt de
bijnaam ’de Rijksragebollen’.

in opdracht van de Rijksgebouwendienst tot
stand kwam, uit de restauratiekosten
gerealiseerd kunnen worden. Een week
later verleende de Gemeente Naarden
kapvergunning voor de circa vijfentwintig
eiken, die na de hongerwinter ’40-’45
spontaan waren opgeschoten.
Op 19 december kreeg de laagste inschrijver,
de firma H.J. JurriënsB.V. uit Utrecht, met
een aannemingssom van ƒ 1.871.000,- (ex.
B.T.W.), de opdracht het bastion in twee
jaar te restaureren. Op het terreplein voor G
verscheen een bouwkeet van twee verdiepin
gen. Het bastion werd afgesloten voor het
publiek. Om de muurdelen van de faces
beter bereikbaar te maken werd aarde, die
aan de bovenzijde werd afgegraven, in de
gracht gestort.
Na de oplevering op 12 december 1986 kon
gebouw G weer in gebruik worden genomen
door een toneelvereniging en voor opslag;
schietsportvereniging Huibert van den
Eijken en Hartong Bouwservice konden hun
activiteiten weer hervatten in H en in de
bovenverdieping van I kon John Hartong
zijn kantoor inrichten. De kazematten K en
L werden gepacht door ’De Poorter van
Naarden’, die er opslag en wijnproeflokalen
inrichtte. Het vroeger zo ontoegankelijke
bastion werd voorzien van bielzen trappen.

Fase X: de courtine Katten-Oranje
In 1987 kwamen de plannen voor deze fase
gereed. Voor de inschrijvingssom van
ƒ 558.649,43 kreeg H.J. Jurriëns B.V. de
opdracht tot restauratie en consolidatie.
Aanvang van het werk op 11 maart 1987,
opleveringsdatum 15 december 1987. Vanaf
de noordzijde van de Oostbeer werd een
aanvang gemaakt met de restauratie van de
zogenaamde buitendijkse fronten, die nog
het Oudnederlandse stelsel tonen. Bij deze
courtine ging het ook weer om het herstel
van metsel- en voegwerk aan de dunne
muur, die gebouwd was op de voormalige
vroeg zeventiende eeuwse walmuur. Ook de
oude onderwal is hier nog gedeeltelijk
aanwezig, met de toegangspoterne vanuit de
Huizerpoortstraat. Ook hier moesten weer
folie en zandpalen aangebracht worden en
afdekplaten waartussen voor het eerst een
kunststofril werd aangebracht om druipsporen tegen te gaan.
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ƒ 4.000.000,- (ex. B.T.W.), een aanvang
met het werk.
Sindsdien zijn de eenzame bootjes en de
eindeloze buizen langs de bedekte weg een
vertrouwd beeld. Ongeveer 275.000 m3
schoon slib werd over circa 14,5 ha weiland
ten oosten van Naarden opgespoten op
’sawahs’, gescheiden door 1.50 m hoge
dijkjes, die goed zichtbaar zijn vanaf de
rijksweg AL
Na indroging zullen die weilanden bedekt
zijn met een laag vruchtbare aarde van zo’n
40 cm.
Het overige met chroom en lood vervuilde
slib wordt opgeslagen in een depot met folie
op de bodem, ten noorden van Naarden op
weilanden tussen de oude zeedijk en fort
Ronduit. Via een speciaal afgedamde
bezinkingssloot en met zogenaamde ontwateringskisten keert het schone water weer
terug in de grachten.
Hopelijk zal in 1992 dat vervuilde slib zover
zijn ingeklonken en ontwaterd dat het
afgevoerd kan worden.
Na het gereed komen van de baggerwerkzaamheden medio 1989 zullen de grachten
schoon zijn tot op de oorspronkelijke
zandlaag, gemiddeld op 2.60 m diepte.

De iepziekte

In 1972 werd in de gemeente Naarden
iepziekte geconstateerd. In 1975 werd er
aantasting op de wallen gesignaleerd en
materiaal opgezonden naar de Landbouw
Hogeschool te Wageningen voor onderzoek.
De bestrijding heeft bijna tien jaar geduurd.
De exacte kosten zijn moeilijk aan te geven,
omdat die voor een groot deel opgesloten
liggen in andere uitgaven, zoals die voor
grondwerk dat toch moest gebeuren. In
totaal is in die tijd, mede door de restauratie
werkzaamheden, zo’n 80% van de begroei
ing op de wallen verdwenen. Ten gevolge
daarvan was al in 1979 de noodzaak voor het
opstellen van het genoemde beplantingsplan
voor de hele vesting duidelijk.
Het uitbaggeren van de vestinggrachten

Eind 1983 was er reeds een begin gemaakt
met een onderzoek naar de kwaliteit van het
water en het slib in de grachten.
Al sinds de middeleeuwen loosde de stad
Naarden haar afval eenvoudigweg op de
grachten. Na de aansluiting van een geheel
vernieuwd rioleringsnet op een waterzuive
ringsinstallatie in de Horstermeer in 1985,
werd het de moeite waard om een gigantisch
project als het uitbaggeren van de grachten
en de aansluitende wateren, ter hand te
nemen.
Nadat in kaart was gebracht welke delen van
de gracht niet, licht en zwaar verontreinigd
waren, kwam er in 1984 overleg over de
kosten tot stand tussen de betrokken
instanties: de gemeente Naarden, Provin
ciale Waterstaat Noord-Holland, Zuive
ringsschap Amstel en Gooiland en de
Ministeries van Landbouw en Visserij en van
VROM.
Het ging om zo'n 400.000 m3 nat slib. Er
moesten depots worden aangelegd om het
schone en het verontreinigde slib op te slaan
om het te laten indrogen.
In juli 1984 werd een voorlichtingsbijeen
komst gehouden. In 1985 werd vergunning
verleend voor het aanleggen van de depots.
Op 1 april 1987 maakte Bagger- en Construc
tiebedrijf Johan Klip B.V. uit Lekkerkerk,
die inschreef met een aannemingssom van

Kosten

De totale investeringen voor de restauratie
en onderhoud over de periode 1979-1989
bedroegen ƒ 9 miljoen. In 1989 zal nog ƒ 1
miljoen worden besteed. In deze hele
periode werd behalve de boven beschreven
werkzaamheden, nog allerlei noodzakelijk
onderhoud aan bruggen en tevens aan de
gebouwen in gebruik bij het Vestingmuseum
gepleegd.
Zo werd in januari 1986 een restauratie en
consolidatie begonnen aan de gebouwen op
fort Ronduit door bouwbedrijf D. Mulckhuyse uit Vinkeveen. Die werkzaamheden
werden aanbesteed voor ƒ 350.000,- (inch
B.T. W.) en eind mei van dat jaar beëindigd.
Naschrift

Tot zover het verhaal van vijfentwintig jaar
restauratiewerk aan de wallen en grachten
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beplantingen, wandelpaden, grachten,
openluchtrecreatie, toerisme, horeca en
gebruik, bestemming, toezicht en beheer.
Het is interessant om een rapport, dat in
november 1978 werd uitgebracht, thans
door te lezen. Een aantal noodzakelijk en
gewenst geachte voorzieningen kwam
inmiddels tot stand, andere zaken zijn
blijven liggen.
Zeker nu de bastions Oud-Molen en Katten
definitief door het leger zijn verlaten
verdient het aanbeveling dat er een bestem
mingsplan voor de hele vesting tot stand
komt en dat er een duidelijke beleidsvisie
ontwikkeld wordt voor de bestemming en
het beheer van de reeds gerestaureerde en
de nog te restaureren onderdelen van de
voormalige vesting Naarden.

van de voormalige vesting Naarden, een
Rijksmonument waarvan de waarde al vroeg
door enkelen werd gezien en dat nu een
internationaal beroemd voorbeeld van
vestingbouwkunde is.
Ongeveer gelijktijdig met de restauratie van
de vesting werd een begin gemaakt met de
restauratie van de Grote of St.-Vituskerk,
die dertien jaar zou duren.
Na het vernieuwen van het rioleringsnet
werd het plaveisel in de gehele stad herzien.
Ook werden er in de loop van de jaren weer
bomen in de straten geplant.
In de beschreven periode nam het enthou
siasme om binnen de wallen te wonen hand
over hand toe, met het gevolg dat vele
vestingpanden en pandjes gerestaureerd of
opgeknapt werden.
Een duidelijke opbloei voor het stadje, dat
er na 1926 als een verwaarloosde achterbuurt
bij was komen te liggen, vergeleken met de
andere wijken in de gemeente.
Na het gereedkomen van de restauraties van
de bastions Promers, Nieuw-Molen en
Oranje werden de hekken, die de gemeente
en de wallen scheidden, verwijderd. Daar
door zijn nu prachtige wandelgebieden
ontstaan. Door de aanleg van de kinderboer
derij en twee speelterreintjes op de enve
loppe en ravelijn 6 is de recreatie aan de
zuidzijde op sympathieke wijze toegenomen.

BRONNEN
De Vesting Naarden en de Rijksgebouwendienst
(1961-1978), ing. J.W.C. Besemer in Vrienden
van de Vesting Naarden 1953-1978, Naarden,
1978, pp. 25-36.
Rijksgebouwendienst, Centrale Directie,
’s-Gravenhage:
Archieven Algemene secretarie
Archief Bureau Restauratiewerken, Directie
Bouw
Archief Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit,
Bureau Rijksbouwmeester

Al in 1977 is door de vier toen verantwoorde
lijke instanties voor de vestingwerken van
Naarden: het Ministerie van CRM, toen
vertegenwoordigd door de Rijksdienst
Kastelenbeheer, het Ministerie van Finan
ciën, vertegenwoordigd door de inspecteur
der Domeinen in Noord-Holland, het
Ministerie van VROM, vertegenwoordigd
door de hoofdarchitect van de Rijksgebou
wendienst en als vierde de beheerder van de
voormalige vesting Naarden, in de persoon
van de burgemeester van Naarden, besloten
gezamenlijk een plan voor de toekomst van
de vestingwerken te maken. Er werden
werkgroepen en een commissie ad hoe voor
bastion Nieuw-Molen samengesteld uit
vertegenwoordigers van de gebruikers,
deskundigen en andere belanghebbenden
om zich te buigen over de onderwerpen:

Gegevens verstrekt door W. F. van der Voorst van
Bureau Restauratiewerken van de Rijksgebou
wendienst en door drs C.J. van der Peet, Bureau
Rijksbouwmeester.
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Bastion Oud-Molen te Naarden
C. van den Bout, R.J.W.J. Meyer
Het Groot Arsenaal is één van de pronkstuk
ken van de vesting Naarden. Dit in de jaren
vijftig gerestaureerde gebouw staat op het
bastion Oud-Molen, één van de zes punten
van de ster. Maar op dit bastion bevindt zich
nog veel meer dat de aandacht waard is. Wat
is er zoal in de loop der jaren op gebouwd?
En daaraan voorafgaand: hoe is dit bastion
geconstrueerd?
Oorsprong van de bastions

De eerste bastions die in Naarden werden
aangelegd, dateren uit de herbouwperiode,
die volgde op de Spaanse moord in 1572.
Naarden moest van de grond af nieuw
gebouwd worden. Omdat duidelijk was
geworden dat de rechte Middeleeuwse
stadsmuren geen effectieve verdediging
meer konden bieden tegen het in de 16e
eeuw ontwikkelde geschut, ging men op
zoek naar een ander verdedigingssysteem.
Besloten werd om Naarden volgens het
Oud-Nederlands Vestingstelsel op te
bouwen. Zo heeft Naarden tijdens de
Tachtigjarige Oorlog een aarden omwalling
gekregen met vijf aarden bastions en op de
lange zuidoostelijke wal een half bastion.
Vanaf die vijfhoekige uitbouwen kon naar
twee zijden flankerend vuur gegeven
worden. Het aantal dode hoeken werd
hierdoor flink gereduceerd. Een lage, brede
onderwal of fausse-braye langs de gehele
omtrek van de vesting gaf de mogelijkheid
musketschutters op te stellen. Zo kon een
poging de gracht over te steken beter
bestreden worden. Bovendien voorkwam
deze lage wal dat het puin, dat tijdens een
vijandelijke beschieting van de wallen
afbrokkelde, in de gracht viel.
Op de wal en de bastions werden kanonnen
geplaatst en zo konden de verdedigers vanaf
twee niveaus vuur uitbrengen.

In deze tijd waren de bastions eenvoudige
uitbouwsels met een veel kleinere opper
vlakte dan de nu nog bestaande 17e eeuwse
bastions.
Naam van het bastion

Het bastion Oud-Molen had overigens in de
16e eeuw nog de naam ’Amsterdams
bolwerk’. Het lag immers bij de toegang tot
de vesting vanuit Amsterdam. Op dit
Amsterdamse bolwerk is een windmolen
gekomen. Men bouwde graag molens op
vestingwallen, omdat die immers door hun
hoogte veel wind vingen. Toen die molen
aanleiding gaf tot een ruzie is de naam van
het bastion veranderd. Rond 1677 zouden de
vestingwerken voor de tweede keer een
ingrijpende verbouwing ondergaan en er
kwam een plan om die bestaande standerdkorenmolen1’te slopen en te vervangen door
een achtkantige korenmolen. Deze molen
zou dan een nieuwe plek op het bastion
moeten krijgen. Over die plek konden de
molenaar en Adriaan Dortsman het niet
eens worden. Dortsman was architect te
Amsterdam en controleur van de kleine
fortificatiën in Holland; in die laatste functie
hield hij toezicht op de verbouwing van
Naarden. De standerdkorenmolen bleef
uiteindelijk staan en de naam van het bastion
is toen ’Molenbolwerk' geworden. Vermoe
delijk werd het vervolgens Oud-Molen
genoemd, omdat deze molen rond 1720 door
verval verging en op het naastliggende
bastion dat nu Nieuw-Molen heet reeds een
moderne korenmolen was gekomen, die het
tot het begin van de 19e eeuw heeft volge
houden.
Twee bouwstijlen

Zoals vermeld onderging Naarden een
tweede ingrijpende verbouwing, namelijk
73

oüe (front JeycAentnjz van (k y a m ^m , u
(ju tn u tM n {

*** ^

i& X u & tX r & *Qr .

, f*<l V aM n vn*t?X JtfiM - J%wk&A.,
-i-W: d .4 *»,ï&k *fc»Ai
W i& tld. 4 r* * ~ y kj,£%

li t . <54»>'Q,
<rn4 jp & fts ijfy ,, %,t

, v4/„„2, ~

'

Jn<i\ ^4

4 fJ T &

i

^muA».t »,k >W“'

<«■**<-4 «>:.•(£££.•

’De Gront Teijckeninge van de Galerijen en de Casematten, alsmede de verdere Onder Aarde
Metselwercken, de Bolwercken ende Wallen van de Stadt Naarden, gemeten in 1726, getekend in
1740.’
tussen 1673 en 1685. De Franse legers
hadden de stad in 1672 ingenomen zonder
dat er tegenweer geboden werd, omdat de
wallen in deplorabele staat verkeerden.
De boeren konden echter nog net op tijd de
zeedijk ten westen van Naarden doorsteken,
zodat de Fransen in hun opmars richting
Amsterdam werden gestuit door de oude
Hollandse Waterlinie. Na een Franse
bezetting van veertien maanden lukte het
Stadhouder Willem III om Naarden te
hernemen. Ook nu was het weer duidelijk
geworden dat de verdedigingswerken niet
meegegaan waren met hun tijd. In de jaren
die volgden op 1673, werden de wallen
verbeterd, gebaseerd op het Nieuw-Nederlandse Vestingstelsel, dat een verbeterde
uitwerking was van het Oud-Nederlandse
Stelsel.

Ook wat de bastions betreft bracht dit
belangrijke verbeteringen met zich mee. Ze
werden vergroot, waardoor de kwetsbare
courtines, de rechte muren tussen twee
bastions, korter werden.
Er werd een tweede omwalling, een envelop
pe, opgeworpen en een tweede gracht
gegraven. In de aldus ontstane binnengracht
werden ter verdediging van de courtines
eilanden (ravelijnen) aangelegd.
De onderwal, die door de vijand, als die
onverhoopt de enveloppe en de ravelijnen
veroverd zou hebben, gemakkelijk onder
vuur genomen kon worden, werd door een
dikke met aarde afgedekte muur vervangen.
Uit de kanonskelders in de beide zijden van
een bastion (de facen) en in de einden van de
courtines kon flankerend vuur gegeven
worden. Ook boven op de wallen werd
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geschut geplaatst.
De rechte flanken werden veranderd in naar
binnen gebogen hoge en lage flanken. Het
geschut dat hier werd opgesteld, kon de
facen van de nevenbastions uitstekend
dekken. Nu immers de bastions zo veel
groter werden gemaakt zou een vijand niet
meer zijn aanval richten op de courtines,
maar op de bastions. Die laatste moesten
dus extra beschermd worden. De flanken
werden teruggetrokken gebouwd, opdat ze
pas in een laat stadium van beleg aangevallen
konden worden. Oud-Molen werd een hol
bastion: het kreeg een laag gelegen binnen
ruimte (terreplein).
Het eigenaardige van Oud-Molen bestaat nu
hierin dat de linkerhelft -vanuit de vesting
gezien- wel volgens dit moderne stelsel
herbouwd is, maar de rechterhelft niet! Dit
betekent onder andere dat de rechterhelft
niet de kazematten met gemetselde onder
doorgangen onder de wal (poternes) en
kanonkelders heeft gekregen, die de linker
wèl kreeg. Dit is goed te zien op de tekening
uit 1740, waarop ook de ’onderaardse
metselwerken’ aangegeven zijn. De gangen
in de linkerhelft zijn gerestaureerd, maar
liggen er nu verlaten bij. Hoe ze er vroeger in
florissante toestand uitzagen, kan men zien
in het Vestingmuseum: de rechterhelft van
bastion Turfpoort, het spiegelbeeld van de
linkerhelft van Oud-Molen, is een onderdeel
van dit museum. De rechterhelft van
Oud-Molen heeft geen naar binnen gebogen
flank gekregen. De brede, lage onderwal
voor de rechter face is echter wel verwij derd;
wellicht is dit echter pas gebeurd in 1721
toen het buitendijkse deel van de enveloppe
werd aangelegd. De onderwal is echter nog
aanwezig voor de rechter flank en de
courtine tussen Oud-Molen en bastion
Katten. Om een idee te krijgen van de
courtine Oud-Molen-Katten, kan men de
(vrij toegankelijke) courtine Katten-Oranje
eens gaan bekijken. Ook in de courtine
tussen Oud-Molen en Katten is de poterne
naar de onderwal blijven zitten. Ten aanzien
van de bewapening kan nog worden opge
merkt, dat tussen de ten dele nog aanwezige
traversen, dat zijn loodrecht op de hoofdwal
staande aarden dekkingswallen, op de

rechter flank 6-ponds kanonnen en op de
linker flank 12-ponders konden worden
opgesteld.
Binnen- en buitendijks

De verschillende behandeling van linker- en
rechterhelft van bastion Oud-Molen laat
zich als volgt verklaren:
In 1673 begon men met de voorbereiding
van de modernisering van het zeefront van
de stad. De rechterhelft van Oud-Molen
maakt deel uit van dit zeefront. Het zeefront
moest bescherming bieden tegen een aanval
vanuit het buitendijks gelegen land, dat ten
noorden van de West- en Oostdijk ligt.
Overigens achtte men een aanval vanuit het
buitendijkse terrein op het zeefront zeer
onwaarschijnlijk, omdat daar niet genoeg
ruimte zou zijn om een aanval uit te voeren.
Bovendien stond dit stuk land ’s winters
vaak onder water.
In 1678 was deze modernisering gereed en
begon men met de verbetering van het
landfront.
Ook al omdat een vijandelijke aanval vanaf
het binnendijks gelegen, hoge terrein voor
de hand lag, werd voor dit front gebruik
gemaakt van de nieuwste ideeën op vesting
bouwkundig terrein. De westdijk, als
waterscheiding tussen binnendijks en
buitendijks, komt via de in 1678 gebouwde
westbeer (de muur dwars door de gracht als
verlengde van de westdijk) uit op de punt
van het bastion (saillant), zodat Oud-Molen
deel uitmaakt van twee verschillende
fronten.
De binnenafronding van Bombelle

Met de toepassing van het Nieuw-Nederlands Stelsel op alle binnendijks of gedeelte
lijk binnendijks gelegen bastions werd ook
op Oud-Molen toepassing gegeven aan een
constructie, die de vestingbouwkundige
J.B. Bombelle bedacht had. Hoge borstwe
ringen werden door een cirkelvormige boog
verbonden op een afstand van twintig meter
vanaf de saillant van het bastion. Daar
werden vuurmonden opgesteld, die een
levendig vuur konden geven op de westdijk.
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Plattegrond van Naarden waarop de vestingwerken in reliëf zijn aangegeven. Bastion
Oud-Molen (Groot en Klein Arsenaal worden ook aangegeven), Westbeer en Westdijk
middenhoven. (Get. begin 19e eeuw)

De westdijk immers bleef bij inundatie van
het laaggelegen land een gemakkelijk
begaanbare toegangsweg.
Uit lage borstweringen in de saillant kon het
vuur met houwitsers en mortieren versterkt
worden. Onder de cirkelboog ligt een
poterne om de lage borstweringen gedekt te
kunnen bereiken vanuit de keel, het tussen
de flanken gelegen deel van het bastion. Dit
systeem is toegepast in alle bastions behalve
Katten. Dit kan men goed zien op de
plattegrond, die in het begin van de 19e
eeuw getekend is. Die binnenafronding is
thans nog aanwezig in de bastions OudMolen en Nieuw-Molen. In de eerstge
noemde nog origineel, in de tweede in ere
hersteld bij de in 1978 voltooide restauratie
van dit nu voor iedereen toegankelijke
bastion.

Het Arsenaal

In 1685 waren de verbeteringen aan de
vestingwerken voltooid, maar er ontbrak
toch nog iets. Om goed beveiligd te zijn,
moest de stad een ruime voorraad ’tuig’,
oorlogsmaterieel, hebben. Besloten werd
om een tuighuis te bouwen voor het opslaan
van deze voorraad. In 1688 is het Arsenaal
op Oud-Molen gebouwd. Het gebouw had
slechts één verdieping. Achter het Arsenaal
kwam een kogelpark waar de kogels in
rekken werden bewaard. Later is dit park
verhuisd naar de binnenplaats van het Groot
Arsenaal. Voorde vele affuiten, houwitsers,
musketten en snaphanen werd het Arsenaal
al spoedig te krap, daarom is er in 1728 een
verdieping op gebouwd.
Tegelijkertijd werd het Klein Arsenaal
dwars op het Groot Arsenaal voltooid. Dat
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1959 en tot 1987 is het gebouw in militair
gebruik gebleven. Het staat nu leeg.
Een korte vermelding verdienen nog de
twee 17e eeuwse gedenkstenen die OudMolen rijk is. Ze vermelden de prestaties
van onder andere Nicolaas Witsen, de
commissaris van de kleine foritificatiën in
Holland. Hij heeft leiding gegeven aan het
versterken van de vesting Naarden in de 17e
eeuw en aan de bouw van het Arsenaal. Het
eerstgenoemde feit is vastgelegd op een
steen, die in de westmonnik op de westbeer
zit, het andere feit op een steen, die zich
bevindt in de hal van het Arsenaal.

er snel daarna weer ruimtegebrek ontstond,
blijkt uit de bouw van vijf loodsen achter de
Amsterdamse Poort in 1747. Deze zijn in
1950 afgebroken. Het Arsenaal is grondig
gerestaureerd. Dat was hard nodig, want het
heeft wel het één en ander meegemaakt in de
loop der tijden. Het is belegerd en bezet
geweest door vreemde troepen -zo zijn op
de begane grond nog de ijzeren ringen te
zien, die de Duitsers aanbrachten om
paarden aan vast te binden-, na Wereldoor
log II gebruikt als plaats van bewaring voor
politieke delinquenten, na 1948 in gebruik
genomen als magazijn en in 1950 als depot
voor stafkaarten. In 1954 is het totaal
uitgebrand. De restauratie werd voltooid in
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bomvrije bergruimtes, remises, dichtbij of
zelfs op de wallen geplaatst, zodat het bij
gevaar snel in batterij gebracht kon worden.
De gewijzigde militaire inzichten hadden op
Oud-Molen en elders in de vesting grote
bouwactiviteit tot gevolg.
In 1877 begon de bouw van de grote, 70 m
brede en 14-18 m diepe kazerne (gebouw F)
met 73 vertrekken over twee lagen verdeeld.
Op de begane grond bevonden zich links van
de hoofdingang, die zich in het midden van
de voorgevel bevond, de vertrekken voor de
manschappen, de keuken en de magazijnen.
Rechts de (onder-)officierskeuken en de
woon- en werkvertrekken van de Gouver
neur van de vesting en de Commandanten
van de Genie en de Artillerie. Op de
verdieping lagen links de apotheek, de
woning voor de officier van gezondheid, een
hospitaal, drie nu verdwenen badkamertjes
en het nog aanwezige fornuis met ketel voor
de warmwatervoorziening. Rechts boven
lagen ondermeer het bureau van de Gouver
neur (met eigen trap), nog een badkamer en
ruimten voor de telegrafisten. Ter vervan
ging van het munitiemagazijn uit 1853 werd
een nieuw bomvrij magazijn gebouwd
(gebouw M). Dit gebouw, ook in twee lagen,
bevatte tevens een remise voor het geschut
op de saillant en de rechter face, terwijl de
ondergrondse benedenverdieping als
ijskelder dienst deed. Deze wonderlijke
combinatie eiste aparte bouwkundige
voorzieningen in de vorm van spouwen in de
muren en het plafond van de kelder om
vochtinwerking op het kruit te voorkomen.
Het is gebruikt om voedsel te conserveren.
De combinatie munitie-magazijn en ijskelder
laat zich verklaren uit het feit dat juist op
deze plek de mogelijkheid bestond om
boven de grondwaterspiegel een ruimte te
bouwen, die aan alle kanten met aarde was
omgeven, zodat een goede isolatie was
gewaarborgd.
De poterne naar de saillant werd opnieuw
geconstrueerd met een bocht aan de
keelzijde. Achter de courtine Oud-MolenKatten werden in 1878 enkele gebouwen
afgebroken om plaats te maken voor het
zogenaamde ’Straalgebouw’. Dit ’gebouw
N’ was licht gebogen en herbergde een

Na de Franse tijd

Tussen 1728 en 1795 hebben geen (ingrijpen
de) veranderingen op Oud-Molen plaatsge
vonden. In de periode 1795-1814 zouden de
Fransen op hun 'Bastion du Vieux Moulin'
een bomvrij hospitaal in de vorm van een
geblindeerde kazemat hebben gebouwd.
Ons is onduidelijk waar dit heeft gelegen.
Na de verovering door de Nederlandse
troepen in 1814 werd een inventarisatie
gemaakt van de gebleken gebreken van de
vesting. Zo werd de stenen bekleding van de
wal te laag bevonden en daardoor te
gemakkelijk te beklimmen als de gracht was
dichtgevroren. Op Oud-Molen bleek
behoefte aan een eigen buskruitmagazijn.
Het grote buskruitmagazijn lag precies aan
de andere kant van de vesting, namelijk op
het bastion Promers.
Het buskruitmagazijn op Oud-Molen werd
in 1853 gebouwd, maar tot verdere ingrij
pende wijzigingen op het bastion werd niet
besloten.
De grote veranderingen

De invoering van de getrokken lopen in het
geschut en de Frans-Duitse Oorlog (18701871) noodzaakten tot meer afdoende
verbeteringen van het vestingstelsel.
Op 14 april 1874 werd de Vestingwet
ingevoerd; bij deze wet werden een aantal
vestingen opgeheven en werd bepaald dat de
verdedigingswerken rondom het gebied
binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(N.H.W.) en de stellingen langs de grote
rivieren (later de Vesting Holland genoemd)
naar de eisen van de tijd moesten worden
ingericht. Als onderdeel van de N.H.W. viel
ook Naarden hieronder.
Omdat het geschut een grotere dracht had
gekregen, verdween het zwaardere (positie)geschut van de wallen naar voorbereide
stellingen in het terrein buiten de vesting,
zodat de vijand op grotere afstand kon
worden gehouden. Het geheel werd ook
minder kwetsbaar, omdat het eventueel ook
op andere plaatsen in stelling kon worden
gebracht. Gemakkelijk verplaatsbaar
geschut voor de nabij-verdediging werd in
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Kazerne Oud-Molen.

de grachtzijde met een tot zes meter dikke
wal zijn gedekt. Men achtte het namelijk
onwaarschijnlijk dat het bastion vanuit de
geïnundeerde polders ten westen van
Naarden en vanuit het buitendijks gelegen
land zou worden beschoten. Treffers vanuit
het oosten over de vesting heen, lagen meer
voor de hand.
Vóór het bastion lag in de binnengracht het
garnizoens zwembad dat in 1889 naar de
ravelijnsgracht bij de Utrechtse Poort werd
verplaatst. In datzelfde jaar werd er door
drie inwoners van Naarden een zwemclub
opgericht en toestemming gevraagd èn
verkregen om van deze zweminrichting
gebruik te mogen maken.

bomvrije bakkerij, vetsmelterij en slachterij.
Beide eerste ruimten bevatten grote ovens
met merkwaardige hefconstructies waar
overigens niets meer van over is. De vloer
van de slachterij was zo aangelegd dat bloed
en water makkelijk afvloeiden. Boven de
deur van de slachterij bevindt zich nog een,
ondanks beschadigingen, blijmoedig
kijkende koeiekop. Twee Nortonpompen
voorzagen bakkerij en slachterij van water
uit de onder het gebouw liggende regenvergaarbakken.
Al deze bomvrije gebouwen hadden tot één
meter dikke gemetselde gewelven met
erboven een aarddekking van twee tot drie
meter.
Op het hele bastion werden de aardwerken
vernieuwd en aangepast aan het nieuwe
geschut op hoge affuiten. Voorts werd het
oude brandspuithuisje verplaatst naar een
plek ten zuiden van het Arsenaal, dichtbij
het water van de Nieuwe Haven, waarin
volgens de ’Instructies voor het Onderhoud'
bij ijs een bijt vrij gehouden moest worden
om ook dan de watervoorziening bij brand te
waarborgen.

Epiloog

In de jaren 1885-1890 werd alom de brisantgranaat ingevoerd. Door de tot 16 maal (!)
sterkere werking in vergelijking met de oude
buskruit-granaat waren plotseling alle
voorzieningen verouderd: proeven in de
duinen bij Schoorl hadden uitgewezen dat
het bestaande metselwerk met aardedekking
geen enkele bescherming meer bood.
Omdat tegelijkertijd de militaire tactieken
wijzigden, verplaatste het zwaartepunt van
de verdediging zich nog verder in het
voorterrein en namen moderne forten de rol
van de vestingen over.
Ook bastion Oud-Molen werd daarna

Tenslotte werd aan de noordzijde van de
oude haven een gebouw ontworpen, waarin
’burelen’ en werkplaatsen werden onderge
bracht.
Eigenaardig is dat alle versterkte gebouwen
op Oud-Molen aan de stadzijde en niet aan
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nagenoeg niet meer gemoderniseerd en
geeft dus nog een gaaf beeld van de situatie
aan het eind van de negentiende eeuw.
Na het vertrek van de laatste militairen in
1987 ligt het er stil bij; er broeden zelfs
fazanten. Door de dichte bebouwing met
hoge en ingewikkelde aardwerken ademt
het een geheimzinnige sfeer.
Wij hopen dat een nieuwe bestemming
daaraan geen afbreuk zal doen!
NOTEN

De parterre-plattegrond toont links de remise
en rechts de kruitkamers met een enkele
spouw

1) Standerdkorenmolen = molentype waarbij
het houten molenhuis rust op een zware
vertikale spil en daar omheen kan draaien. De
molen kan loodrecht op de wind worden
gedraaid. In Heusden zijn er drie geplaatst op
de volgens het Oud-Nederlands vestingstelsel
gerestaureerde wallen.
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De dubbele spouwen zijn goed te zien op de
doorsnede C-D.
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De groene vesting
Verleden, heden en toekomst
K. van der Wiel
"Maar er hoort van oudsher toch helemaal
geen beplanting op een vesting?”
Dat is vaak de reactie van mensen als de
beplanting van vestingwerken ter sprake
komt. Meestal wordt dan gewezen op het
vrije schootsveld, dat nodig was in de tijd dat
de vesting nog als verdedigingswerk dienst
deed. Een vrij schootsveld was inderdaad
noodzakelijk, maar niet voortdurend en niet
voor de hele vesting!
In feite werden vestingwerken juist vanuit
strategische motieven van een uitgebreide
en gevarieerde beplanting voorzien.
Het beeld van de Vesting Naarden is in de
loop van z’n bestaan veel veranderd. Niet
alleen de bouwwerken en aarden wallen,
maar ook de beplantingen waren onderhevig
aan processen van aanleg en afbraak, van
verval en restauratie.
Verleden

In de zestiende eeuw, tijdens de 80-jarige
oorlog tegen Spanje, werden de verouderde
vestingwerken van Naarden geheel ver
nieuwd. Langs de -toen nog- enkele gracht
werd een doornhaag aangeplant. De
bedoeling van deze haag was het tegenhou
den van aanvallers. Daarom werden
stekelige struiksoorten gekozen, zoals
meidoorn, sleedoorn en stekelbrem.
Deze struiken werden bij dreigende belege
ring ingekort, zodat de aanvallers zich er niet
achter konden verschuilen. De takken
werden als een soort speren aangepunt om
de doorgang extra te bemoeilijken. Bij de
keuze van de struiken werd ook speciaal
gelet op het wortelgestel. Een uitgebreid
netwerk van taaie wortels verdiende de
voorkeur, omdat een belegeraar zich dan
moeilijker kon ingraven.
Na de Vrede van Münster (1648) werden de
vestingwerken verwaarloosd. Daardoor viel

Naarden in het rampjaar (1672) gemakkelijk
in handen van de Franse belegeraars. De
Franse commandant Du Pas schreef destijds
een rapport over de toestand, waarin hij de
vesting aantrof. Hij vermeldde daarin
speciaal het op veel plaatsen ontbreken van
de doornhaag.
Een jaar later werd Naarden weer bevrijd
door prins Willem III, die de vesting
vervolgens totaal liet moderniseren. Een
beplantingsplan maakte deel uit van deze
vernieuwing van de vesting. Opnieuw werd
een doornhaag langs de grachten aange
bracht. Op de wallen en bolwerken werden
in 1684/85 veel bomen geplant, met name
iepen en linden.
Deze bomen moesten vooral tijdens een
belegering zorgen voor voldoende houtvoorraad. De verdedigers konden dan immers de
vesting niet meer uit om hout te halen voor
brandstof, verdedigingsmiddelen en palissa
den!
Bij een dreigende belegering werd zoveel
mogelijk beplanting gekapt en binnen de
vesting opgeslagen. Dit gebeurde om een
vrij schootsveld te creëren, om geen last te
hebben van omgeschoten bomen en om de
aanvallers te beletten het hout te gebruiken.
Zo werden in 1794 (na de Franse inval) en in
1870 (mobilisatie naar aanleiding van de
Frans-Duitse oorlog) op uitgebreide schaal
bomen en hakhout gekapt. Dit betrof
beplantingen op de vestingwerken van
Naarden en daarbuiten, tot zo’n 600 meter
buiten de grachten.
Na de uitgebreide kap van 1870 is de Vesting
Naarden praktisch kaal geweest. Maar als
afsluiting van de modernisering van de
vesting in de jaren daarna werd weer een
veelomvattend beplantingsplan uitgevoerd.
In 1880 stonden er weer een kleine 1000
iepen op de wallen, slingerde zich zo’n 18
kilometer doornhaag langs de grachten en
81
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Beplantingsschema voor de vesting Naarden.

De vestingwerken en hun beplantingen
verpauperden. In de jaren 50 werd de
behoefte gevoeld hier iets aan te doen: op de
enveloppe werd een dubbele rij linden
aangeplant.
De iepziekte heeft in de jaren 70 en 80 de
laatste iepen van de vesting geveld.

bevonden zich duizenden struiken en een
oppervlakte van ongeveer 3200 m2 rijshout
op de enveloppe (= buitenwal).
In het begin van deze eeuw verloor de
Vesting Naarden z’n militaire functie. De
vesting zag er toen uit als een weelderig
begroeide heuvel. In de jaren 30 velde de
iepziekte echter een groot deel van het
bomenbestand. In de hongerwinter (1944/
45) sneuvelden vervolgens vele bomen en
struiken.
De hagen werden allang niet meer onder
houden. Door het gebrek aan onderhoud
van de wallen konden her en der eiken
opschieten.

Heden

Tegenwoordig draagt de Vesting Naarden
een gevarieerde beplanting, veelal in grillige
patronen. Van ’vesting-specifieke' beplan
ting is nauwelijks iets over. Alleen de linden
op de enveloppe passen bij het historisch
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karakter van de vesting. Het meidoornstruweel, dat hier en daar voorkomt, bestaat
waarschijnlijk uit zaailingen van de oude
haagplanten. De meidoornstruiken volgen
echter allang de grachtoevers niet meer.
Sommige delen van de Vesting Naarden heb
ben een natuurlijk karakter: eik, meidoorn,
wilg en andere soorten zijn spontaan opge
schoten. De grachten zijn deels met riet
begroeid en de noordelijke ravelijnen ogen
als weelderig begroeide eilanden. Deze
delen zijn waardevol vanuit het oogpunt van
natuurbehoud. Het betreft met name de bui
tendijkse enveloppe met bijbehorende
grachten.
Andere delen van de vestingwerken zijn
nagenoeg kaal. Dit is een gevolg van de uit
gebreide kap van zieke bomen of van de in
1964 gestarte restauratie van de vesting. Dit
laatste geldt met name de bolwerken Turfpoort en Nieuw Molen en het ravelijn 1. De
historische waarde van de vestingwerken
komt hier het beste tot uitdrukking. Hier
bevindt zich ook het Vestingmuseum.
Een meer parkachtige aanblik geeft het rave
lijn 2 (met oorlogsmonument), het gebied
buiten de Utrechtse poort (met standbeeld
van Comenius) en het zuidelijk deel van de
enveloppe (met speelplaats, kinderboerderij
etc.). Dit duidt op de recreatiewaarde van de
vesting. De vestingwerken bieden veel
mogelijkheden voor recreatie (wandelen,
fietsen, vissen, varen) en worden intensief
gebruikt.

Beplantingsplan,
bastion Nieuw-Molen.

Beplantingsprincipe A voor de wallen en
bolwerken.
Toekomst

Tijdens de restauratie van de vestingwerken
van Naarden (gestart in 1964) richt de
aandacht zich ook op de beplanting van de
vestingwerken. Enerzijds verdwijnt een deel
van de beplanting bij de reconstructie van
muren, onderkomens en wallen. Anderzijds
ontstaat de behoefte de beplanting te zijner
tijd aan te passen aan de in alle luister
herstelde vesting.
Ook het gehavende beeld, dat de vesting
plaatselijk heeft gekregen door het rooien
van zieke iepen, is een reden om aandacht te
besteden aan de beplanting.
De Rijksgebouwendienst (restaurateur van
de vesting) heeft daarom Staatsbosbeheer
verzocht een beplantingsplan op te stellen
voor de vestingwerken van Naarden.
Dit plan uit 1981 heeft naast het behoud van
de natuur- en recreatiewaarde, als doel het
versterken van de monumentfunktie van de
vesting, in aansluiting op de restauratie van
de vestingwerken. Het benadrukken van de
monumentfunktie van de vesting vraagt om
een beplanting, die de vestingwerken
accentueert en herkenbaar maakt. Dit houdt
in dat de beplanting in principe de strakke
lijnen van de vesting moet volgen en het
zicht op de aarden wallen niet te veel moet
belemmeren.
De dubbele rij linden op de enveloppe past
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goed in deze gedachtengang en wordt
volgens het beplantingsplan dan ook
gehandhaafd. Daarnaast wordt in het plan
voorgesteld een dubbele rij eiken te planten
op de wallen en bolwerken. Deze eiken
zullen een doorgaande lijn vormen, die de
kern van Naarden geheel omsluit en de
bolwerken accentueert (zie het beplantingsschema).
Vanwege het historisch perspectief (vrij
schootsveld) en het zicht op de aarden
wallen (herkenbaarheid van de vesting) zijn
deze bomen op de walgangen, achter de
borstwering gedacht.
Het beplantingsplan behelst verder het
opnieuw aanplanten van een strook mei
doornstruiken op de enveloppe langs de
buitengracht. Deze ’haag' die niet jaarlijks
gesnoeid behoeft te worden, zal de stervorm
van de vesting benadrukken.
Naast het aanbrengen van deze ’vesting-specifieke’ beplantingen stelt het beplantings
plan voor het noordelijke, buitendijkse
gedeelte van de enveloppe met grachten,
Fort Ronduit en ravelijnen in de huidige,
’natuurlijke’ staat te handhaven. Het gebied
behoudt dan met name z’n waarde als
rustgebied voor vogels, waaronder watervo
gels tijdens de rui en de trek.
De zuidelijke enveloppe wordt in het plan
een meer recreatieve functie toegedacht. Dit
sluit aan bij het huidige gebruik. Met name
op de wapenplaatsen (de punten van de ster)
is ruimte voor een meer afwisselende
beplanting, speelweiden en diverse voorzie
ningen.
Het beplantingsplan bevat niet alleen
adviezen omtrent het aanbrengen of

behouden van beplantingen. Het stelt ook
het kappen van beplanting voor, die niet
past in de filosofie van het plan.
Dit betreft met name beplanting op de
buitenkant van de wallen en op de dammen,
waarover de drie toegangswegen door de
grachten lopen. Eerder is al gewezen op het
wenselijk zicht op deze wallen en op het
historisch perspectief. De beplanting op de
dammen wordt als storend gezien, omdat
deze beplanting de concentrische opbouw
van de vesting (hoofdwal - binnengracht enveloppe - buitengracht) doorkruist en
daarmee minder herkenbaar maakt.
Op het bolwerk Oranje is inmiddels een
eerste fase van het beplantingsplan uitge
voerd. Het is te hopen dat ook de rest van de
vestingwerken spoedig aan de beurt kan
komen. De Vesting Naarden zal dan weer
voorzien zijn van een passende beplanting;
’passend’ vanuit het historisch perspectief,
maar ook passend bij het gebruik van
vandaag.
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Beplantingsprincipe B voor de enveloppe
(binnendijks).
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Landgoederen ten oosten
van de vesting Naarden
H.G.J. Rigter
Inleiding

Wanneer men zich op een mooie zomerse
zondagochtend al wandelend begeeft naar
het bos- en heidegebied ten oosten van de
oude vesting, dan zal men op een aantal
plaatsen nog dezelfde sfeer kunnen proeven
als de eigenaren van de oude landgoederen11
destijds. Want hoewel de tijd ook aan dit
gebied niet ongemerkt voorbij is gegaan, zijn
er nog vele overblijfselen van de voormalige
buitenplaatsen te vinden. Toch is lange tijd
de belangstelling van historici voor deze
buitenplaatsen gering geweest. De laatste
jaren is hierin echter verandering gekomen
en zijn er een aantal artikelen over deze
landgoederen verschenen. Het betreft
meestal beschrijvingen van afzonderlijke
landgoederen en vaak met name van de
families die ze bezaten. Dit artikel wil echter
een globaal overzicht geven van de ontwik
keling van het landgoederengebied als
geheel, tussen 1600 en 1900, waarbij de
nadruk zal worden gelegd op de landschap
pelijke veranderingen gedurende deze
periode. Ook zal telkens een vergelijking
worden getrokken met de ontwikkeling van
buitenplaatsen in de rest van Nederland.

Het oude landschap

Het gebied heeft zijn natuurlijke vorm met
name te danken aan de twee laatste ijstijden.
In de voorlaatste ijstijd, de Saale-ijstijd, is in
het oostelijk deel van dit gebied, door een
gletsjer gelegen in het Eemdal, een stuwwal
gevormd. Bovendien is ten westen hiervan
een sandr of spoelzandwaaier ontstaan. Het
smeltwater van de gletsjer voerde namelijk
zand uit de gletsjer, maar ook veel zand uit
de stuwwal, mee en deponeerde dit in een
zone aan de voet van de stuwwal.

In de laatste ijstijd, de Weichsel-ijstijd, zijn
er door de wind grote hoeveelheden zand
vanaf de droge Noordzeebodem naar dit
gebied meegevoerd. Zowel de sandr als de
stuwwal zijn door een in dikte variërende
laag van deze zogenaamde dekzanden
bedekt.
Aan het eind van de zestiende eeuw bestond
het Gooise landschap voornamelijk uit engen
en heidevelden. Van de oorspronkelijke
begroeiing, naald- en loofbos, was nauwelijks
meer iets terug te vinden. Het gebied ten
oosten van de vesting Naarden was vrijwel
onbewoond, op het klooster van Oud-Naarden, gelegen nabij de Zuiderzee, en hoogst
waarschijnlijk een enkele boerderij na.
Het ontstaan
van de eerste buitenplaatsen

De zeventiende eeuw staat bekend als de
’Gouden Eeuw’, waarin Holland rijk was en
zijn naam als handelsnatie vestigde. Dit is
ook de periode geweest waarin in Nederland
de eerste buitenplaatsen werden gesticht,
met name door rijke kooplieden uit Amster
dam. Hierbij speelden zowel recreatieve als
economische motieven een rol, zoals we
later zullen zien.
Ook in het gebied ten oosten van Naarden
werd in dergelijke buitens geinvesteerd. Als
oudste buitenplaats in dit gebied kunnen we
Oud-Bussum aanmerken. De boerderij
Oud-Bussum is namelijk reeds in 1569 door
Paulus van Loo, baljuw van Naarden en
Gooiland, gekocht van een boer uit Hui
zen . Hij zal deze boerderij met bijbeho
rende landerijen vermoedelijk in de eerste
plaats hebben gekocht als belegging, dus uit
economische overwegingen. De prijzen van
de landbouwprodukten stegen in die tijd
namelijk gestaag. Daarnaast zal echter ook
85
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Fragmentvan ’Nieuwe Kaart van Gooilandt’. Tekenaar: Ottens (1740).
de mogelijkheid tot het, na gedane arbeid,
verpozen in de vrije natuur vermoedelijk een
rol hebben gespeeld.
In het begin van de zeventiende eeuw, om
precies te zijn in 1628, is de buitenplaats
Crailo ontstaan. Dan wordt het gebied van
Crailo aangekocht door de heer van Rensse
laer, mede-oprichter en bewindhebber van
de Westindische compagnie, woonachtig te
Amsterdam .
We mogen 1640 aannemen als beginpunt
van Oud-Naarden als buitenplaats, want in
dat jaar zijn boerderij en grond van OudNaarden, voormalig bezit van het klooster
van Oud-Naarden, in opdracht van de
gemeente Naarden geveild.
Deze drie buitenplaatsen hebben met elkaar
gemeen dat de eigenaren, die gedurende een
groot deel van het jaar in de stad woonden, ’s
zomers in een ’’herenkamer” op de boerderij
vertoefden, dat wil zeggen in een aantal
speciaal voor hen ingerichte vertrekken. Dit
maakt deze buitenplaatsen allen van het
hofstede-type, zoals er in die tijd in Neder
land vele bestonden. Van de aanleg van
grootschalige parken en tuinen rondom de

buitenplaatsen was in die tijd nog geen
sprake. Hoogstens was er sprake van een
kleine moestuin bij de boerderij, maar dat is
niet kenmerkend voor de hofsteden, daar
elke boerderij in die dagen een dergelijke
moestuin bezat. Men kan dus stellen dat de
stichting of aankoop van hofsteden of
boerderijen door de welgestelde lieden uit
de stad in het begin weinig nieuwe elementen
in het landschap bracht, daar zowel het huis
als de inrichting van de bijbehorende
gronden niet of nauwelijks verschilden van
de agrarische bedrijven in de omgeving.
Een nieuwe ontwikkeling
In de loop van de zeventiende eeuw treedt er
een belangrijke verandering op in de
hierboven geschetste situatie. Men ziet dan
steeds meer het verlangen naar luxe opko
men, hetgeen zich zowel gaat uiten in de
woonruimte als in de inrichting van het
grondgebied. Echte landhuizen verrijzen,
met daaromheen grootschalig aangelegde
parken en tuinen. Fraaie voorbeelden
hiervan worden gevormd door Kommerrust,
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gesticht door Mr. Joan Uitenboogaardt, een
ontvanger van belastingen, woonachtig in
Amsterdam, en Berghuizen, bewoond door
de, in Naarden werkzame, Waalse predikant
Grouwels. Bij deze buitenplaatsen stond het
’recreatieve’ aspect voorop en hiertoe
werden rondom ruime en fraai ingerichte
landhuizen grote parken aangelegd, ontwor
pen door be-kende architecten. Ook op de
buitenplaatsen die reeds eerder waren
ontstaan, zoals Oud-Bussum en Oud-Naarden, werden in de loop van de tijd dergelijke
parken en tuinen aangelegd.
Dat het ’recreatieve’ aspect, zeker bij de
jongere buitenplaatsen, voorop kwam te
staan moge blijken uit de volgende strofe uit
een gedicht dat de dichter Jan Vos in 1671
schreef over Kommerrust :

tiende eeuw gedeeltelijk verklaard worden
door het inzakken van de prijzen voor
agrarische produkten. De verhouding tussen
de agrarische en de recreatieve opbrengst
van de gronden zal vanaf die periode meer
en meer in het voordeel van de laatste zijn
uitgevallen.
De tuinarchitectuur stond tot het midden
van de zeventiende eeuw in Holland onder
invloed van de renaissance. Typerend was
een geometrische indeling in vierkanten met
een sterk besloten karakter. Eromheen
bevonden zich muren, berceaux (loofgan
gen), geschoren hagen en dergelijke, die
geen doorkijkjes toelieten. Aan de eenheid
en beslotenheid van de afzonderlijke
tuinruimten mocht namelijk niet worden
getornd. Elk vierkant bevatte een eigen type
tuin, zoals een boomgaard, een moestuin,
een bosschage of een stelsel van berceaux.
De lanen die er tussendoor liepen waren
onderling gelijkwaardig. Een uitgesproken
hoofdas ontbrak dus. Over het algemeen
was de aankleding vrij eenvoudig. Vijvers
waren zeldzaam en ornamenten namen een
bescheiden plaats in. Wel paste men nogal
eens zogenaamde 'parterres de broderie’
toe, tuinvlakken waarop palmhaagjes
kunstige patronen vormden. Ook uitzichtheuvels, doolhoven en koepels waren
geliefd. Een goed voorbeeld van een
dergelijke parkaanleg in het landgoederengebied ten oosten van Naarden vormt het
park van Kommerrust.
Hoewel de geometrische opzet en andere
bekende elementen gehandhaafd bleven,
bracht de invloed van de barok, die sinds het
midden van de zeventiende eeuw merkbaar
werd, een sterke verandering in het totale
beeld van de buitenplaats met zich mee.
Grote nadruk werd er nu gelegd op het
perspectief. Een brede, door vijvers,
fonteinen en beeldhouwwerken geaccen
tueerde hoofdas had tot doel zowel het huis,
met zijn vaak imposante uiterlijk, goed te
laten uitkomen, als een weids uitzicht te
verschaffen. Daarom werd hij zo ver
mogelijk in de omgeving doorgetrokken.
Ook andere assen doorkruisten vaak zowel
tuin als park . Een voorbeeld van een
buitenplaats met die barokkenmerken was

Myn Zanggodin heeft lust om aam op 't landt
te haaien;
Want Amsterdam, hoe ruim, is haar te nauw
van paaien:
Zy vindt in d ’oope lucht een leevendiger
praal.
Het bloeient veldtprieel verdooft de goude
zaal.
De Staatzucht opent hier geen wreede
moordtooneelen.
De rol der Boosheidt ziet men meest in
steeden speelen.
Hier roemt men bergen, bron, praalbloemen,
laan, en ooft.
A l waar Natuur mee pronkt wordt nooit te
hoogh gelooft.
In 't oog van Naarde, wijt vermaart door
lange laanen;
Maar meer door ’t sneuvlen van haar
weerlooz onderdaanen.
Vertoont zich een gebouw, omheint van
graanrijk landt;
Toen Pallas deeze plaats zagh steigren uit het
zandt,
Besloot zy 't lusthof voor dit velthuis af te
steeken:
Want Uitenboogaardt zoch zijn boomgaardt
aan te queeken.

De toegenomen aandacht voor het 'recrea
tieve’ aspect van de buitens kan voor de
periode vanaf het midden van de zeven
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Crailo, vergelijkt met de jongere, zoals
Kommerrust en Berghuizen, dan ziet men
dat bij de oudste de ruimtelijke neerslag van
de agrarische activiteiten, in de vorm van
akkers, nog duidelijk in de structuur van het
landgoed herkenbaar is terwijl dit bij de
jongere nauwelijks het geval is. Bij deze
jongere buitenplaatsen heeft namelijk, zoals
hierboven reeds gememoreerd, van het
begin af aan het ’recreatieve’ gebruik voorop
gestaan, dus werd de directe omgeving van
het huis volledig in een park veranderd, in
plaats van grote delen hiervan een agrarische
bestemming te geven.
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Waarom landgoederen
ten oosten van Naarden
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Fragment van ’Kaart van Gooiland na de
heideverdeeling van 1843’. Tekenaar: A.
Perk.

Berghuizen, waar duidelijk een aantal assen
in de parkstructuur herkenbaar zijn.
Naast buitenplaatsen, gekenmerkt door een
eenheid van huis en park, werd er ook een
park aangelegd waarop zich geen landhuis
bevond namelijk Gravenveld, ten zuiden
van Oud-Naarden.
De kaart van Ottens geeft een goed beeld
van de situatie zoals die halverwege de
achttiende eeuw in het gebied ten oosten van
de vesting moet zijn geweest. Wat direct
opvalt is dat de buitenplaatsen met parken
en tuinen min of meer vreemde elementen
vormen in het verder bijna volledig open
heide- en weidegebied dat het Gooi toen
was. Wanneer men op deze kaart de oudste
buitenplaatsen, zoals Oud-Bussum en

Bij bestudering van de landgoederen ten
oosten van Naarden blijkt dat het landschap,
waarin deze landgoederen waren gelegen,
afwijkt van dat waarin gedurende de
zestiende en zeventiende eeuw de meeste
buitens in Nederland werden gesticht.
Waarom zochten deze eigenaren een lokatie
voor hun buitenplaats niet in de waterrijke
gebieden rond de Vecht, de Amstel of de
Oude Rijn? Deze werden wegens hun grote
economische en landschappelijke waarde in
die tijd zeer gewaardeerd. Gold dat ook voor
de relatief droge en arme zandgronden van
het Gooi? In ’s Graveland kon men nog een
groot deel van de kosten voor het verkrijgen
van goede landbouwgrond in die periode
dekken door verkoop van het bij het
verlagen van het terrein vrijkomende zand.
Ten oosten van Naarden is gedurende
dezelfde periode echter nauwelijks afge
zand, hoogstens hier en daar wat afgevlakt.
Op de veiling van Oud-Naarden werd een
voor die tijd relatief hoog bedrag voor de
hofstede betaald, dus lag de aantrekkings
kracht niet in de prijs.
Een belangrijke voorwaarde moet gezocht
worden in de ligging in de nabijheid van de
stad, waar de eigenaren woonden. Hierbij
moet dan niet in de eerste plaats worden
gedacht aan Naarden, maar meer aan
Amsterdam. Naarden was immers een stad
die sterk te lijden had onder de terugval in de
textielindustrie in de zestiende en zeven88

tiende eeuw en waar het aantal welgestelden
zeer gering was geworden. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de meeste beleggers
afkomstig waren uit Amsterdam.
Men kan de landgoederen in dit gebied als
voorlopers zien van een trend die in het
laatste kwart van de zeventiende eeuw
grotere vormen gaat aannemen, namelijk
het vestigen van buitens op de hogere
zandgronden, waar vooral goede mogelijk
heden voor de jacht aanwezig zijn.
Veranderingen in patroon en
structuur van de buitenplaatsen

In de tweede helft van de zeventiende eeuw
is men rond de vesting begonnen met het
afgraven van het hoger gelegen terrein. In de
loop van deze eeuw was namelijk duidelijk
geworden hoe kwetsbaar Naarden was met
de heuvels rondom de stad. Men heeft eerst
de gronden direct aan de rand van de stad
afgegraven. Na de afzanding werden deze
gronden omgezet in tuinbouwgronden en
weidegronden. In de daarop volgende
decennia is het graven gestadig voortgegaan.
Toch heeft het tot het midden van de
achttiende eeuw geduurd voordat ook de
landgoederen te maken kregen met deze
afzanding. Door deze afzandingswerkzaamheden zijn enerzijds een aantal buitenplaat
sen in dit gebied verdwenen of sterk van
karakter veranderd, maar anderzijds een
aantal nieuwe buitenplaatsen gesticht.
Wanneer we de situatie ten oosten van
Naarden, zoals weergegeven op de kaart van
Ottens, vergelijken met de situatie aan het
eind van de negentiende eeuw dan valt direct
een aantal belangrijke verschillen op. In de
eerste plaats de sterke uitbreiding van het
afgezande gebied rond Naarden. Wat
daarbij met name opvalt is dat de meer
recente afzandingen, buiten de cirkel van
300 roeden rond de vesting, veelal een
minder strak patroon van zanderijvaarten te
zien geven dan de oudere, die binnen de
300 roeden grens liggen. Hierbij spelen
verschillende factoren een rol. Enerzijds het
feit dat men buiten het militair strategische
terrein was en dus controle op een regel
matige afzanding ontbrak, zodat men het

gebied naar eigen inzicht kon afgraven,
volgens de wensen van de afgravers zelf.
Anderzijds de veranderde smaak met
betrekking tot de parkaanleg, waarin
kronkelende vaarten prima pasten.
In de tweede plaats valt de veel sterkere
mate van bebossing van het gebied aan het
eind van de vorige eeuw op, zowel binnen de
parken van de buitenplaatsen als ook op de
engen en de heiden. Dat het meeste bouw
land binnen de landgoederen bebost is zal
onder andere samenhangen met het verster
ken van de recreatieve waarde van de
parken. Deze was meer gediend met
bebossing dan met bouwland.
Ook zijn er met betrekking tot het patroon
van de buitenplaatsen belangrijke verande
ringen opgetreden. Zo blijkt Kommerrust
grotendeels te zijn verdwenen na de afzan
ding van een groot gedeelte van het park.
Berghuizen is in twee delen gesplitst, waarna
het zuid-oostelijk gedeelte van een gebouw
is voorzien en de naam Flevorama draagt. In
het gebied dat op de kaart van Ottens nog
staat aangegeven als De Duinen, bestaande
uit bouwland, zijn op een kaart uit 1908 een
tweetal buitenplaatsen aangegeven, name
lijk Nieuw-Valkeveen en Drafna. Ook dit
gebied blijkt grotendeels te zijn afgezand,
gedeeltelijk met een strak geometrisch
patroon van zanderijvaarten, maar gedeelte
lijk ook met behulp van kronkelende
vaarten, hier en daar zelfs verbreed tot een
soort vijvers. Van Gravenveld is de oude
hoofdpadenstructuur nog wel aangegeven,
maar een naamgeving ontbreekt, zodat hier
waarschijnlijk geen sprake meer is van een
zelfstandig park.
Met betrekking tot de structuur van de
buitenplaatsen valt, naast de hiervoor reeds
genoemde voortschrijdende bebossing, op
dat de strakke geometrische structuren uit
de renaissance- en de barokaanleg zijn
vervangen door structuren die de parken een
meer natuurlijk karakter moeten geven.
Deze vorm van parkaanleg staat bekend als
de Engelse landschapsstijl. De komst van
deze landschapsstijl, in de loop van de
tweede helft van de achttiende eeuw,
betekende een revolutionaire verandering in
de tuinaanleg. Zowel de strakke opbouw als
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Fragment van ’Plan van Naarden’ (18e eeuw).

de nadruk op het perspectief werden
overboord gegooid. Men wilde nabootsing
van de natuur, die echter in feite sterk werd
gestyleerd en geromantiseerd. Kronkelende
lanen en vijvers, afwisseling tussen donkere
bosschages en lichte, open plekken, kunst
matige watervalletjes en romantische
gebouwtjes, zoals hermitages en met riet
gedekte tuinkoepels, waren kenmerkend.
Ook zag men graag relief in de tuinaanleg
opgenomen. Vandaar dat wat de situering
van de buitens betreft zich een heroriënte
ring voltrok. Het hoge duin en de randzones
van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe
raakten nu meer in trek, terwijl het lage land
aan populariteit inboette. Al voor het eind
van de eeuw werden daar sommige landhui
zen gesloopt, waaraan overigens ook de
economische ontwikkeling debet was .
Ten oosten van Naarden is deze nieuwe stijl
in de parkaanleg bij een aantal buitenplaat
sen zeer duidelijk doorgevoerd, zowel in
reeds bestaande als in nieuw aangelegde
parken. Toch is er ook een aantal parken
waarin deze nieuwe stijl in veel mindere

mate is doorgevoerd. Op enkele plaatsen
zijn zelfs tussen 1750 en 1900 nog parken
of delen daarvan aangelegd volgens de
strakke geometrische richtlijnen. Een
uitstekend voorbeeld daarvan vormt het
sterrebos dat ten noordoosten van Flevorama was gelegen. Dit bos is aangelegd op
gronden die na de verdeling van de markegronden in 1836 en 1843 door het Rijk zijn
geveild en door de nieuwe eigenaren werden
bebost.
Het huidige landschap

Wanneer we de huidige situatie in het
landgoederengebied ten oosten van Naarden
bekijken dan ziet het eruit als een vrij dicht
bebost gebied dat ligt ingeklemd tussen de
kernen van Bussum en Huizen. Ook in het
gebied zelf is op een aantal plaatsen een
sterke toename van de bebouwing waar
neembaar, in vergelijking met de situatie
aan het eind van de negentiende eeuw.
Deze uitbreidingen van de bebouwing, dus
zowel binnen als rondom dit gebied vinden
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brandhout in de tweede wereldoorlog. Bij de
herplant zijn meestal sneller groeiende
houtsoorten gebruikt; voor een belangrijk
deel is dit naaldhout geweest , dat oorspron
kelijk niet in de parkbossen thuishoort. Men
heeft vele hakhoutpercelen uit laten groeien
tot opgaand bos en in enkele parkbossen
heeft een sterke opslag van Amerikaanse
vogelkers plaatsgevonden, die plaatselijk
reeds de bosvegetatie overheerst. De eerder
genoemde lanen raken op vele plaatsen in
verval, onder andere doordat zij overgroeid
worden door omringend bos. De oude
beuken zijn dikwijls dicht bij of in een
’’aftakelfase” en worden dan gekapt zonder
dat herplant plaatsvindt. Ook verscheidene
waterpartijen, zoals vijvers en zanderijsloten, moeten een goed onderhoud ontberen
en slibben langzaam dicht. Vele zichtassen
raken begroeid met bomen en struiken. In
de zanderijweilanden, waarop veel van deze
uitzichten geprojecteerd zijn, hebben zich
op enkele plaatsen boomkwekerijen en
dergelijke gevestigd .
Het merendeel van de landgoederen is nog
steeds in particulier bezit en beheer;
Oud-Bussum en De Beek zijn rijkseigendom
(Domeinen), waarbij het onderhoud en
beheer door het Gooisch Natuurreservaat
wordt uitgevoerd .
Het geheel overziende kan worden vastge
steld dat in het gebied nog veel van het oude
landschap van de buitenplaatsen is terug te
vinden, maar dat er in de twintigste eeuw
ook veel aantasting van de oude sfeer heeft
plaatsgevonden.

hun oorzaak in een goede ontsluiting en in
de toenemende mobiliteit van de bevolking
in de twintigste eeuw. Met het toenemen van
de welvaart ontstond gedurende de laatste
decennia ook voor de minder gefortuneerden de mogelijkheid om in een van de
dorpen rondom Amsterdam te gaan wonen.
Bussum en Huizen vormden hierbij een
aantrekkelijke omgeving. Zien we dat aan
de randen van beide dorpskernen, op de
voormalige engen, zich vooral de mid
denklassers gaan vestigen, in het eigenlijke
landgoederengebied ontstaan grote villawij
ken, zowel binnen de voormalige buiten
plaatsen als in de daaromheen gelegen
bosgebieden.
Door de aanleg van deze villawijken en een
aantal wegen is het gebied in vergelijking
met de situatie aan het eind van de negen
tiende eeuw op bepaalde plaatsen sterk
veranderd.
Toch zijn er ook nog vele plaatsen te vinden
waar nauwelijks veranderingen hebben
plaatsgevonden en de sfeer van vroeger nog
duidelijk te proeven is.
Wanneer we ons nu verder beperken tot de
buitenplaatsen zelf, dan moeten we enerzijds
constateren dat een aantal hiervan gedu
rende de twintigste eeuw sterk is aangetast,
terwijl er anderzijds ook in deze eeuw nog
een aantal parken is aangelegd. Voorbeel
den daarvan zijn het landschapspark ”De
Limiten” en het park ”St-Michael”, beide
aangelegd in het begin van deze eeuw. De
verdere bespreking zal echter beperkt
blijven tot die buitenplaatsen die zijn
aangelegd tot aan het eind van de negen
tiende eeuw en waarvan de ontstaansge
schiedenis in het voorgaande is beschreven.
Bij deze buitenplaatsen zien we naast
aantasting door de aanleg van wegen en de
bouw van villawijken ook een achteruitgang
in de staat van onderhoud van de parken
optreden. De oude parkbossen vallen vaak
op door de aanwezigheid van veel fraaie
bomenlanen, vooral bestaande uit oude
beuken en in mindere mate zomereiken. De
overige houtopstanden binnen deze park
bossen zijn echter doorgaans jonger dan
deze lanen. Dit is onder andere het gevolg
van de uitkap voor het verkrijgen van
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Hofstede Oud Naarden
H. Schaftenaar
”Ik had vergeefs op eene wandeling van
Huizen langs het strand aangedrongen, om er
de overblijfselen van Oud-Naarden op te
sporen: Brammetje achtte, dat het water niet
laag genoeg stond; Otto zelfs was er tegen.
Zulk een toneel, beweerde hij moest men in
een herfstnacht, bij half achter de wolken
weggedoken maan genieten. Wie weet wat ik
doe!’’

raakte begroeid en de vijver slibde dicht.
Daardoor ontstond een fraai natuurland
schap waar velen nog steeds van rust en
verpozing genieten. Echter niet alleen een
natuurlandschap, maar ook een cultuurland
schap! Daar gaat het in dit artikel over.
Want wie er oog voor heeft kan hier een
aardige historisch-geografische excursie
maken.

Inleiding

Patriciërs op Oud Naarden

Dat schreef Potgieter in 1839 op bladzijde 75
van zijn "Lief en leed in het Gooi", roman
tisch en dus bezield met liefde voor het
verleden, over de kust bij Oud Naarden.
Een perfect decor voor lyrische ontboeze
mingen. Een gebied met een zware histori
sche lading. Een complete middeleeuwse
stad verdween er immers! Later ook nog
klooster. Zelfs het herenhuis op Oud
Naarden viel ten prooi aan de opdringerige
Zuiderzee.

Voor dit historisch-geografische uitstapje
beperk ik me tot het huidige landgoed Oud
Naarden en het ernaast liggende perceel,
waar het Gustav Brieglebhuis staat.
Landgoed Oud Naarden is alleen toeganke
lijk op vertoon van een toegangsbewijs. Het
andere perceel is niet toegankelijk, maar
vanaf het Roelofslaantje kan men een blik
over dit terrein werpen.

Velen gingen er op onderzoek uit. De
romantici bij nacht, de wetenschappers bij
ontij. Zo schreed al in de 16e eeuw Hortensius derwaarts, toen het ebbende water door
een geweldige zuiderstorm noordwaarts
gejaagd werd. Hij was de eerste die zijn
bevindingen opschreef en door de eeuwen
heen zouden velen hem volgen.
Door al die aandacht voor het verdronken
stadje, sluimerde het niet weggeslagen deel
van de kust in een diepe historische rust.
Daar werden de sporen van menselijk
handelen van een natuurlijke patina voor
zien. Puin en fundamenten raakten er door
zand en organisch afval aan het gezicht
onttrokken. Oude paden werden niet meer
betreden. Aarden wallen verdwenen deels
in de greppels ernaast. De uitzichtheuvel

In 1579 werd dit gebied, onderdeel van de
Hofstede Oud Naarden, door het Regulie
renklooster aan de stad Naarden geschon
ken. Dit met de opdracht er de weduwen en
wezen van te onderhouden na de moordpar
tij van 1572.
In 1640 echter ging deze kuststrook in
particuliere handen over. Naarden had geld
nodig voor het graven van de Trekvaart.
De nodige liquide middelen konden verkre
gen worden als de regenten van het weeshuis
de Hofstede Oud Naarden verkochten. Paul
de Wilhem, een zeer welgestelde Amster
damse koopman, werd de koper en was
daarmee de eigenaar van de kuststrook die
zich nu uitstrekt van de Meent bij Oud
Valkeveen tot aan de uitspanning Oud
Naarden. Dit bezit werd halverwege de 17e
eeuw opgedeeld in een kleiner westelijk en
een groter oostelijk deel. Oud NaardenWest werd in de tweede helft van de 18e
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De boerderij Oud Naarden aan het begin van deze eeuw.

eeuw ’’Hofsteede Valkeveen” genoemd. Dit
landgoed waar aanvankelijk de verwanten
van Mr. Gerard Reynst woonden, wordt
hier buiten beschouwing gelaten. Het circa
76 hectare omvattende oostelijk deel bleef
tot 1776 hoofdzakelijk in bezit van het
geslacht De Wilhem en behield de naam
’’Hofsteede Oud Naarden”
In dat jaar werd het landgoed verkocht aan
Jan Louis van Nimwegen, die toen ook al
de”Hofsteede Oud Bussem” bezat2'. Zijn
heerschappij duurde niet lang, want in 1782
kwam een groot deel van zijn landerijen
langs de Naardense kust in Huizen onder de
veilinghamer. Oud Naarden kwam daar
behoorlijk versnipperd onder vandaan.
Meerdere inwoners van Huizen wisten er
enige schepels akkerland of eikehakhout te
bemachtigen. Zo kocht ook schoolmeester
Jac. de Bruyn uit Naarden een eikehakhoutwal, vermoedelijk om zijn klaslokaal
’s winters op temperatuur te houden.
De kern van het landgoed, daar waar onder
andere het herenhuis stond, werd toen
eigendom van Louis Greffullhe, een Parijse
bankier. Hij zag kans weer wat percelen aan
de oude kern toe te voegen. Dit aankoopbe
leid werd voortgezet door Mr. Jan Casper
Hartsinck Cornelisz., die in 1789 eigenaar
van Oud Naarden werd3’. Hartsinck bleef
eigenaar tot 1804 en werd opgevolgd door

Henry L. Louvrez.
Na de Franse tijd zwaaide de familie Bredius
de scepter over Oud Naarden. Het deel van
het landgoed waar nu het Brieglebhuis staat,
was toen eigendom van Otto Roelofs en is
sindsdien een eigen bestaan gaan leiden. In
1865 kocht Joannes Petrus Dudok van Heel
het resterende deel van het landgoed en
sindsdien bleef dit deel in bezit bij dit
geslacht4'.
De Hofstede Oud Naarden in 1782

Tot welk een landschap de Hofstede Oud
Naarden zich in de 18e eeuw had ontwikkeld,
valt op te maken uit koopakten uit het jaar
1782. Toen werd het bezit sterk opgedeeld
en daarom moesten alle kavels beschreven
worden.
Op het landgoed stond toen een herenhuis
met daarnaast twee stallen voor ieder zes
paarden. Tevens was er een dubbel koetshuis
waarin ook een woning was voor de tuinman.
Ten noordoosten van het herenhuis bevon
den zich de moestuin en de boomgaard.
Deze waren omgeven met schuttingen en
een ringmuur. Ook stond er vlakbij het huis
nog een ’’speelhuis”. Voor het herenhuis lag
de zogenaamde ’’Bassecour”, een pleintje in
de vorm van een halve cirkel waar enkele
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Reconstructie Hofstede Oud Naarden in
1782.
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lanen op uitkwamen. Dat waren de weg naar
Huizen, de Wolvelaan en nog een enkel pad
dat het westelijke sterrebos inschoot. Langs
de Bassecour stonden lindebomen. De
Wolvelaan liep rechtstreeks naar de Leeu
wenberg. Op de kruising met de Oud
Huizerweg stond het pilaster van het
Wolvehek5. Ten noorden van het herenhuis
liep een weggetje naar zee: de Lindelaan.
Iets westelijk van het herenhuis stond een
boerderij met een schuur, een hooiberg en
een pomp. Een haag vormde de scheiding
tussen de boerderij en het herenhuis. Daar
stonden ook nog zo’n honderdvijftig zware
iepen en honderd zware linden. Zuidooste
lijk van het herenhuis, in één van de
sterrebossen lag een ’’ijskelder”. Ten
zuidwesten van de boerderij rees de ’’berg”
van het landgoed op. Om deze berg bevond
zich een vijver waarin gevist kon worden. Op
de berg stond een speelhuis. Voor de berg,
aan de zee, lag een dijkje waarvan de voet
aan het einde met grote keien versterkt was.
Ook langs het strand en op de kribben in zee
lagen keien. Ten zuidoosten van het
herenhuis lagen twee bossen; het westelijke
en het oostelijke sterrebos. Deze bestonden
uit eikehakhout en waren van elkaar en van
andere percelen gescheiden door houtwallen
en greppels. Verder lag er hier en daar een
strook bouwland.

De resten van het Herenhuis

Door de kaart van Ketelaar te vergelijken
met de oudste kadasterkaart wordt het
duidelijk waar en hoeveel land er voor de
kust van Oud Naarden tussen 1769 en 1825 is
weggeslagen.
Om op de noordwestelijke hoek van het
landgoed het herenhuis en de boerderij te
beschermen, waren daar in de tweede helft
van de 18e eeuw een dijk, kribben en
rijswerk geplaatst. Aanvankelijk boden deze
werken een goede bescherming. Maar
ernaast, dus iets westelijker en oostelijker
had de klifkust het daardoor zwaarder te
verduren. Oostelijker, dus voor de Driest
van het huidige landgoed, verplaatste de
kustlijn zich in ongeveer een halve eeuw
circa 125 meter landinwaarts6*. Hierdoor
kwam de door kribben beschermde plek als
een kaap in zee te liggen. Vervolgens
werden bij deze kaap met storm zware
klappen uitgedeeld, waardoor daar in
dezelfde periode toch nog 62 meter kustopschuiving plaats vond.
Door deze verandering lag in 1825 de
boerderij nog maar 87 meter en het heren
huis 110 meter van de klifkust verwijderd.
Dat wil zeggen, de resten van deze gebouwen
want op de kaart van 1825 komen ze niet
meer voor. Inmiddels was er wel een nieuwe
boerderij gebouwd op de plek waar deze nu
nog steeds te zien is.
De verhuizing van de boerderij moet hebben
plaats gevonden tussen 1804 en 18257'.
Kennelijk zag men toen in dat juist de oude
locatie het meest voor erosie in aanmerking
zou komen. Dat gebeurde ook. Tussen 1825
en 1882 werd er 75 meter land weggeslagen
en tussen 1882 en 1932 nog 38 meter. Met in
totaal 113 meter verdween de hele ’’kaap” en
was de kustlijn weer recht getrokken.
Daarmee wist het zeewater bijna alle
bouwsels te ondermijnen. Alleen de
funderingen van het herenhuis werden maar
voor de helft aangepakt.

Doordat voor ieder kaveltje de belendende
percelen werden aangegeven, was het
mogelijk heel ”Oud Naarden” na enig
puzzelen weer aan elkaar te passen. Het
aldus verkregen kaartbeeld kwam groten
deels overeen met de situatie op de kaart van
Ketelaar van omstreeks 1769. Het verras
sende hierbij was dat nu de kaart van
Ketelaar uitgebreid kon worden met een
aantal namen. Zo werd het nu duidelijk waar
de Lindelaan, de Wolvelaan, het Wolvehek,
het herenhuis, de moestuin, de boomgaard,
de stallen, de boerderij, de Bassecour, de
vijver, de berg en allerlei greppels en
houtwallen gelegen hadden.
Wat is er nu nog terug te vinden van deze
landschappelijke elementen?

Nooit is er, bij mijn weten, iets over de
resten van deze gebouwen geschreven. Al
was men wel vaak ’’warm”. Perk vermeldde
dat hij in 1858 ” boven de tuin van de
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De Hofstede Oud-Naarden, getekend vanaf de Leeuwenberg. (H. Spilman, 1750)

gewezen Hofstede stond”. In de jaren vijftig
ontdekte J.A. Bakker een stenen put net
buiten de rietkraag in het randmeer,
waarvan hij dacht dat deze ooit tot de
voormalige boerderij behoorde81.
Van Dokkum lag daar in 1921 over het
’’mooie zeetje” te turen en droomde over het
klooster en de bouwvallen van de stad.
Zonder het te beseffen lag hij op de plek
waar eens het herenhuis stond. Hij schreef
het volgende:
"Door Oud-Naarden komt ge op het strand
over een hoog boschduin en langs een haag
van oer-oude linden met tot den grond
begroeide stammen, echte boom-patriarchen,
die me steeds de brommende, nijdige, oude
linde uit Maeterlinck’s "Oiseau bleu" in de
gedachte brengen. De linden sluiten een open
groen pleintje in, dat in den volzomer bezaaid

is met gele chrysanthen, een heerlijke plek vol
gedempt licht en koele schaduw".

Nog steeds ligt daar die heerlijke plek. Het
"pleintje” is ook nog wel te herkennen. Op
de oer-oude lindenstobben staan vele
jongere telgen. Vanuit het pleintje schiet een
kaarsrechte allee het bos in. Het is een pad
met een uitgesleten karakter en geflankeerd
door de oudste eik en beuk van het landgoed.
Het pleintje is niets minder dan het restant
van de Bassecour. De linden stonden ook al
in de 17e eeuw langs de rand van de Basse
cour en daarmee voor het herenhuis. De
allee is nog de enige radiaal van het weste
lijke sterrebos. De fundering van het
herenhuis zou hier nog gedeeltelijk in de
grond kunnen zitten. Ook een hoekje van de
voormalige boomgaard ligt hier nog op de
hoge kust. Een uiterst fraaie plek, die
uiterlijk al aangeeft meer in zich te hebben.
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De Vijverberg in de jaren twintig.

Rondom de Vijverberg

Ook de berg met het speelhuis en de
visvijver kwamen tussen 1769 en 1825 in de
gevarenzone te liggen. Dat moet aanleiding
geweest zijn om voor 1825, honderd meter
landinwaarts, een nieuwe berg te situeren9*.
Daartoe werd het westelijke eikebos
gedeeltelijk opgeofferd. Met het uitgegraven
zand werd de heuvel in het centrum extra
verhoogd. Om de nieuwe berg werd een
circa 20 meter brede vijver aangelegd. In de
vijver lagen twee dammen. Op het hoogste
punt van de berg werd een tuinhuisje
gebouwd, dat uitzicht bood over de Zuider
zee.
Maar ook op deze plek bleef de zee aanval
len. Zodoende werd er al voor 1845 in de
vijver een laag zeezand en zeeklei afgezet.
Het vijverkarakter ging daarmee verloren.
In die tijd moet ook het tuinhuisje gesloopt
zijn. Tussen 1825 en 1882 ging hier ca. 65
meter land verloren. Om de laagte rond de
berg enigszins te beschermen, moet men in
die tijd gewerkt hebben aan de totstand
koming van een zeewering in de vorm van
een zanddijk. Het noordelijk deel van de
voormalige vijver kwam hieronder te liggen.

Van 1882 tot 1932 werd nog 47 meter land
weggeslagen. Ook de berg werd nog
enigszins door de zee aangetast.
Sinds het afsluiten van de Zuiderzee is hier
het landschap redelijk gefixeerd. Temidden
van verschillende restanten van activiteiten
van de Duitsers, die hier vermoedelijk iets
duisters van plan waren, ligt nog steeds de
’’Vijverberg”10*. De vijver is goed te herken
nen aan de scherp afgetekende depressie in
het landschap. Een van de dammen is er ook
nog. In het midden is deze onderbroken.
Wellicht lag hier ooit een vonder over.
Op de berg staan nu seringen en acacia’s.
Waar eens het huisje stond ging de grond
boor niet dieper dan een halve meter. Een
’’kijkje” bracht de achtzijdige fundering aan
het licht, die eens het tuinhuisje droeg. Op
de vloer lagen grijsblauwe plavuizen en het
dak moet bedekt zijn geweest met gegla
zuurde pannen11*.
Wat een verrassend toneel is het hier nog
steeds! ’’Brammetje en Otto” zouden de
sfeer vast en zeker wel goed genoeg hebben
gevonden om hier hun romantische tranen
de vrije loop te laten.
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Het strand van Valkeveen en Oud Naarden met in het midden de Vijverberg in de jaren dertig.

Het oostelijke sterrebos is daarentegen nog
steeds goed herkenbaar. Weliswaar zijn aan
de westzijde drie radialen ingekort en heeft
er in de vorige eeuw in de noordoost hoek
een grenscorrectie van het landgoed
plaatsgevonden. Toch is meer dan de helft
van het geometrische patroon nog aanwezig
in het daargelegen eikenspaartelgenbos.

In de Sterrebossen

Ingeklemd tussen de Oud Naarderweg en de
Oud Huizerweg lagen de twee sterrebossen.
Ver genoeg van zee om er geen hinder van te
ondervinden. Juist het bouwland lag pal
langs de kust en daardoor werden deze
akkers steeds korter. Maar in het eerste
kwart van de 19e eeuw verlengde men een
stuk bouwland tot over de Oud Naarderweg.
Hierdoor werden beide sterrebossen
beschadigd. Dit was de oorsprong van de
Driest, zij het, dat de oppervlakte toen veel
groter was dan tegenwoordig.
Een grotere inbreuk ontstond toen tussen
1804 en 1825 de nieuwe boerderij in de
zuidwest hoek van het oostelijke sterrebos
werd gebouwd. Vóór de boerderij werden
twee akkers aangelegd en daarmee was er
van een westelijk sterrebos al geen sprake
meer. In dit bos werden tussen 1825 en 1872
enkele slingerpaadjes aangelegd. Slechts
een halve radiaal van het sterrebos bleef de
eeuwen trotseren. Het is het al genoemde
paadje dat uitkomt op de voormalige
Bassecour.

Als perceelsafscheiding werd in de 18e eeuw
vooral gebruik gemaakt van houtwallen en
greppels. Dit was ook het geval tussen de
twee sterrebossen. Hier lag een eikehakhoutwal met een greppel aan de oostzijde. In
het landschap is daar niets meer van terug te
vinden. Langs de zuidzijde van de sterrebos
sen, dus langs de Oud Huizerweg, bevond
zich ook zo’n eikewal. Nog steeds is daar een
fraaie houtwal met greppel aanwezig.
Een bijzonder element in een van de
sterrebossen was de ijskelder. Doorgaans
een diep onder de grond gelegen kelder om
het ijs de zomer door te helpen.
In 1782 werd iemand gerechtigd tot het
gebruik ervan zonder daarmee onderhouds99
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Relicten op ”Oud Naarden”.
1 Rest oostelijke sterrebos
2 Radiaal westelijke sterrebos
3 Walmetgruppel

7 Ijskelder
8 Stenen put
9 Houten put

4 Bassecour
5 Vijvberg
6 Rest Oud Naarderweg

plicht te hoeven dragen. Helaas staat er in de
akte: ”De ijskelder in de sterrebossen”.
Daarmee is de plaatsaanduiding onduidelijk.
Echter op de kaart van Ketelaar werd de
ijskelder geplaatst in de noordwest punt van
het oostelijke sterrebos. Op die plek bevindt
zich, vlak langs het voormalige tracé van de
Oud Naarderweg een langwerpig diep
dalletje. Kunstmatig uitgesneden op het
hoogste deel van het landgoed, met de
uitgang naar de voormalige weg. Toen in de
Franse tijd het bouwland uitgebreid werd,
ging men er met een ruime bocht omheen,
zodat het dal in het bos bleef liggen. Het lijkt
me aannemelijk dat zich juist hier, in het
achterste dus diepste deel van het dal de
ijskelder bevond.

SLOT

Daarmee ben ik aan het eind gekomen van
een historisch-geografische ’’wandeling”
door een waardevol natuurgebied. Dat
laatste is zo langzamerhand wel gemeengoed
geworden. Waar het in dit artikel echter
over handelde, staat doorgaans minder in de
belangstelling. Dat is jammer, want inzicht
in de historisch-geografische dimensie
vergroot de belevingswaarde van het gebied.
Vooral wanneer die dimensie nog aanwezig
is in de vorm van een aantal relicten. Op
landgoed Oud Naarden en ernaast is dat het
geval. Daardoor is hier niet alleen sprake
van een waardevol natuurlandschap maar
ook een waardevol cultuurlandschap.
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losgemaakt. Voor de andere putten gaat dit ook
op.

N O TE N

1) Oud Naarden is onafgebroken in bezit geweest
bij adellijke dan wel aanzienlijke burgers. Zo
was de laatste De Wilhem op de Hofstede Oud
Naarden: Vrouwe Susanna Le Leu de Wilhem,
douarière van Berck Vrouwe van Abcoude en
Baambrugge, wonende te 's Gravenhage. Zij
was ook eigenares van de Hofstede Valkeveen.
Dit deel werd meestal ingeschreven onder de
naam: ”de helft van de Hofstede Oud Naarden”.
In 1776 werd voor het eerst de naam Hofstede
Valkeveen in de eigendomsregisters ingeschre
ven. Bij een boedelscheiding in 1753 werdook
melding gemaakt van: ’’Hofsteede Valkenveen,
behorende tot het Convent van Oude Naerden”.
De aard van dit artikel laat het nu niet toe dat
uitgebreid ingegaan wordt op enkele interes
sante eigenaren van de Hofstede. T.z.t. zal daar
in TVE of in het Historisch Tijdschrift voor
Naarden ”De Omroeper” op worden teruggeko
men.
2) Jan Louis van Nimwegen was aanvankelijk
koopman te Batavia en resident van Palembang.
Later werd hij onderkoopman van de V.O.C.
In 1770 kocht hij de Hofstede Oud Bussem en in
1776 Hofstede Oud Naarden en Valkeveen.
3) Mr Jan Casper Hartsinck Cornelisz. was
president schepen en raad in de vroedschap van
de stad Amsterdam.
4) Joannes Petrus Dudok van Heel (geb. 23-6-1831
overl. 8-11-1900) was direkteur van de Fabriek
van Stoom- en andere werktuigen te Amster
dam. En tevens direkteur van de Gooische
Beetwortelsuikerfabriek te Naarden en de
Machinale Stoomkuiperij te Naarden.
5) De naam Wolvehek en Wolvelaan zijn volgens
mij terug te voeren op het familiewapen van het
geslacht De Wilhem. Hierin stonden twee
roodgetongde zwarte wolvenkoppen en een
roodgetongde blauwe wolf. Het Wolvehek met
de Wolvelaan vormden de hoofdingang tot de
Hofstede. Op het pilaster van het Wolvehek
stond vermoedelijk het wapen van het geslacht
De Wilhem.
6) De Driest is het hooggelegen Bochtige
Smeleveld op het noordelijk deel van het
landgoed. Voor de Driest en oostelijker liggen in
het randmeer de resten van enkele midde
leeuwse eikehouten putten. Deze putten werden
in de vorige eeuw reeds vermeld en zijn onder
meer onderzocht en beschreven door Bakker en
Addink - Samplonius. Bij laag water kon ik in
1964 de afstand van één van de putten tot de
klifkust bepalen: 101 meter. Tussen 1769 en nu
verdween hier circa 140 meter land, waarvan
tussen 1769 en 1825 al circa 125 meter. Dat
betekent dat deze houten put ongeveer tussen
1790 en 1800 uit de hoge klifkust moet zijn

7) Het juiste jaartal is nog niet gevonden. In 1804
stond alle oude bebouwing er nog. Tijdens het
begin van de Bataafse vrijheid had een zekere
Ferrier, een fransman, Oud Naarden van
Hartsinck gehuurd. Vervolgens werden de
roerende eigendommen van Hartsinck door de
representanten van het volk gerequireerd en aan
de Maire overgedragen. Uiteindelijk in 1804
verkocht Hartsinck, die toen in Londen woonde,
het hele bezit. Het lijkt erop dat de politieke
omwenteling geen goed heeft gedaan aan de
gebouwen op het landgoed. Het zou dus kunnen
zijn dat Louvres besloot tot de bouw van de
nieuwe boerderij. Maar dat zou ook pas na 1814
geweest kunnen zijn. Er was toen enige schade,
maar uit de schadeclaim blijkt niet onomstotelijk
wat er toen nog aan gebouwen stond. In 1819
was Louvres nog steeds de eigenaar.
8) In de winter van 1951 of 1952 trof J.A. Bakker
op de westpunt van het landgoed, buiten de
rietkraag, een door onbekenden ontdekte en
uitgegraven put aan van rode en enkele gele
baksteentjes. Tussen de uitgeworpen bagger
vond hij een stuk lood van een glas-in-loodraam,
vensterglas, spijkers, pijpestelen enz. Hij
meende dat deze put bij de Hofdstede Oud
Naarden had behoord, die in de 17e eeuw
verplaatst was. Nametingen laten zien dat deze
put omstreeks 1925 ongeveer ter hoogte van de
tuin van het herenhuis nog in de hoge kust zat.
Tussen 1840 en 1850 moet deze put uit de
klifkust te voorschijn zijn gekomen.
9) Hier doet zich ook weer de vraag voor ”Wie
heeft en wanneer is deze berg aangelegd?” Het
moet tussen 1804 en 1825 gebeurd zijn. In 1825
was de Amsterdamse koopman Otto Roelofs
eigenaar van de berg. Het is bekend dat hij nogal
landschapsvormend bezig was. Maar het zou
ook mogelijk zijn dat deze berg nog uit de
periode Louvres stamt.
10) Om de berg te onderscheiden van de andere
Naardense "bergen” als Leeuwenberg,
Eukenberg en Aalberg heb ik de naam
Vijverberg aangehouden. Alhoewel in de 18e
eeuw meestal werd geschreven ”de Vijver en
Berg” kwam een enkele maal, wellicht per abuis,
het woord Vijverberg voor. Het leek me een
toepasselijke naam.
11) In augustus 1988 werd dankzij het initiatief van
Freek Udo een gedeelte van de fundering van
het huisje blootgelegd. Deze had nog een hoogte
van 50 tot 70 centimeter en was vervaardigd uit
rode handvormstenen (21 x9'/2x4V2). Vier lagen
tweesteens en daarop vijf tot zeven lagen
anderhalfsteens dik. Het geheel was gebouwd in
de vorm van een achthoek met zijden van twee
meter. Aan de zuidzijde bevond zich de ingang.
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Het geheel had aan de binnenzijde een
oppervlakte van circa 20 m2. Verdere vondsten
waren: delen van rode dakpannen (geglazuurd)
met een spijkergaatje erin, grijze plavuizen,
zwart tot grijsachtig stucwerk, stukjes glas en een
enkel scherfje roodbruin aardewerk.
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Hollandse Waterlinie, 1769, P.A. Ketelaar (ARA,
Geniearchief)
Atlas van Naarden, 1825, kadaster, 1 : 2500
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Copie opdragt-brief der stichting van het weeshuis te
Naarden (G .A.N .)
Overdrachtskohieren voor onroerend goed.
Oud Rechterlijkarchief (Rijksarchief Noord-Hol
land):
Inv.nr. 3077 - 05-10-1776 koop Nimwegen.
Inv.nr. 3077 - 23-01-1782 splitsing Oud Naarden.
Inv.nr. 3077 -18-09-1782 koop Greffullhe.
Inv.nr. 3078 - 30-09-1789 koop Hartsinck.
Inv.nr. 3079 - 07-04-1804 koop Louvrez.
L iteratuur

Addink-Samplonius, M., et al, 1974
Enkele ledervondsten uit een middeleeuwse put bij
Oud Naarden. Westerheem XXIII: pp. 258-264.
Bakker, J.A ., 1956. Enige middeleeuwse putten bij
Oud Naarden. Westerheem V: pp. 25-29.
Dokkum, J.D .C . van, 1921 Het Gooi, Amsterdam.
Hortensius, L., 1866 De origine et interitu oppidi
Nerdae liber. Werken van het Historisch Genoot
schap, gevestigd te Utrecht, Nwe serie 5, Utrecht.
Perk, A ., 1859 Oud-Naarden. Nederlandsche
Volksalmanak.
Potgieter, E .J ., 1839 Lief en leed in het Gooi.
Woersem, I.W. van, 1980 De orchis terug op Oud
Naarden. Scriptie over het natuurgebied van het
landgoed Oud Naarden, Naarden.

102

J.P. van Rossum, 1778-1856
Grootgrondbezitter te Naarden
A.P. Kooyman-van Rossum
Inleiding

Wanneer in een artikel in Tussen Vecht en
Eem de ontwikkeling van de landgoederen
in de noordflank van het Gooi wordt
besproken, valt zeker de naam van J.P. van
Rossum.
In het begin van de 19e eeuw bezat Joannes
Petrus van Rossum veel gronden in het
noordelijk deel van het Gooi. Hij was
ondermeer eigenaar van de buitenplaatsen
Zandbergen, Kommerrust en Berghuis.
In zijn laatste levensjaren heeft hij voor zijn
vele kinderen, kleinkinderen en vrienden in
dichtvorm herinneringen uit zijn hele leven
opgeschreven. Hij heeft in een beperkte
oplage zijn memoires laten drukken. Van
deze boekjes zijn nog maar een paar
exemplaren bij zijn nakomelingen bewaard
gebleven.
De ’Ontboezemingen’ gaan over de meest
uiteenlopende zaken zoals de historie
-vooral de Gooise-, jeugdherinneringen,
letterraadsels, gedicht voor een vriend en
landschapsbeschrijvingen; ook worden zijn
echtgenote, kinderen en verdere familiele
den in gedichten toegezongen. Zo wijdt
Joannes Petrus een vers aan Louise Goekoop (1823-1863), vrouw van zijn zoon
Charles Marie Félix (1820-1899) ter ere van
de verjaardag van haar kind. Deze zoon, ook
een J.P. van Rossum (1853-1941) was zijn
petekind en mijn grootvader.
Tussen andere onderwerpen door geeft
J.P. van Rossum in zeven hoofdstukken
beschrijvingen van zijn buitenplaatsen, de
bijbehorende parken, kwekerijen en de
zanderij. Deze hoofdstukken noemt hij
’Wandelingen’. Daar deze wandelingen ons
rondleiden over zijn hele grondbezit, leren
wij op deze wijze veel kennen over de
geschiedenis van een aaneengesloten gebied
dat ruwweg wordt begrensd door het toen
nog niet bestaande Diaconessenhuis in het

westen, de stad Naarden en het IJsselmeer in
het noorden; in het oosten tot en met het
landgoed De Limiten en in het zuiden de
Bollelaan.
Na de dood van J.P. van Rossum bleven
verschillende van zijn dochters met hun
gezinnen op delen van het erfgoed wonen
zoals de families Dudok van Heel en Kuhn.
Andere delen van het grondbezit zijn
verkaveld en verkocht, waaronder het in het
sterrebos ontwikkelde villapark 'De Stuk
ken’, de terreinen van de chemische fabriek
Naarden en een paar buitenplaatsen zoals
Nieuw Valkeveen, Drafna en Berghuis.
Daar het gebied nu doorsneden wordt door
rijksweg A l is het nog moeilijker geworden
zich voor te stellen hoe dit 19e eeuwse
domein, waarmee Van Rossum steeds
doende was en waar hij intens van genoot, er
in zijn totaliteit heeft uitgezien.
Hij kon er niet genoeg van krijgen bij
bijzondere gelegenheden, zoals huwelijken
en familiebijeenkomsten of op zijn verjaar
dag, te declameren over de ontwikkeling van
de zanderij of over de buitenplaatsen,
waarop in zijn latere levensjaren voor het
merendeel zijn dochters als huisvrouw
resideerden.
We kunnen lezen hoe hij zich vastbeet in het
idee onvruchtbare zandgronden in cultuur te
brengen en om te vormen tot weilanden,
akkers en tuinbouwgronden; een toen alom
levend ideaal. De grote stimulator daarvan
was Koning Willem I, die via het instituut
'Het Nut van het Algemeen’ in het jonge
koninkrijk de Nederlandse bevolking op
allerlei terreinen, ook op cultureel en
agrarisch gebied wilde activeren.
Ter opwekking en ter ondersteuning
organiseerde ’Het Nut’ in het hele land veel
lezingen en tentoonstellingen.
Van Rossum heeft vol inzet meegedaan aan
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deze activiteiten gezien de voordrachten, die
hij heeft gehouden en de prijzen, die hij op
agrarische tentoonstellingen heeft behaald.
Al zijn inspanningen zijn tenslotte bekroond
door de benoeming tot commandeur in de
orde der Eikenkroon door Koning Willem
III.
J.P. van Rossum was bovendien ook
gemeenteraadslid, dijkgraaf, voorzitter van
de afdeling Gooiland der Hollandse Maat
schappij voor landbouw en hij hield zich
bezig met armenzorg.
Franse tijd

Voor Van Rossum zich definitief zo uitge
breid bezighield met zijn Gooise bezittingen
en de Gooise gemeenschap, had hij al een
turbulent deel van zijn leven achter de rug.
Joannes Petrus van Rossum werd te Amster
dam geboren als oudste kind van dominee
Dirk Herman van Rossum (1754-1810) en
Anna Maria Elisabeth Titsingh (1750-1816)
in het huis van zijn grootvader. Albertus
Titsingh (1714-1790) was chirurgijn en
destijds een beroemd verloskundige. Hij
wilde graag dat zijn dochter onder zijn hoede

zou bevallen. Zo is zij op zijn verzoek van
Gorssel, waar haar man predikant was, in
afwachting van de bevalling, naar Amster
dam gereisd en haar zoon is aldaar geboren.
Joannes bezocht het gymnasium te Delft.
Hoewel hij bijna aan het einde van zijn
schooltijd negen maanden met hoge koort
sen ziek te bed heeft gelegen, is het hem toch
gelukt op 17-jarige leeftijd bij de afronding
van zijn studie de eerste prijs te behalen en
op 7 maart 1795 op de kansel van de ’Franse’
kerk te Delft een Latijns dankgedicht uit te
spreken.
De roerige tijden, revolutie in Frankrijk en
bezetting van Holland door de Fransen,
deden J.P. besluiten niet te gaan studeren,
maar bij zijn oom op diens notariskantoor te
gaan werken. Bovendien zal het in het
domineesgezin met elf kinderen welkom zijn
geweest dat de oudste zoon zo vroeg op
eigen benen stond.
Het werk op het notariskantoor bleek te saai
te zijn voor de actieve jongeling en na
veertien maanden al stapte hij over naar het
suikervak, tot die tijd een florerende
branche door de Westindische handel.
Toen door het continentale stelsel en de
inlijving van Holland in 1810 bij Frankrijk de
suikerhandel totaal werd lamgelegd, ging
Van Rossum over naar de tabakshandel.
Hij vertrok daarvoor tijdens de koude winter
van 1812 met vrouw, vier kleine dochtertjes
en twee dienstbodes per grote berliner naar
Parijs. Het werd een barre koetstocht; vijf
dagen lang over slechte moerassige wegen.
Gedurende het verblijf in Parijs werd de
vijfde dochter geboren, maar ook spoedig
weer begraven op het nu beroemde kerkhof
Père-Lachaise.
In de Franse hoofdstad maakte Van Rossum
de nadagen van de glorieuze Napoleontische
periode mee. Hij kreeg uitnodigingen voor
de nieuwjaarsreceptie van 1813 en een
galafeest. Een fragment van zijn gedicht
daarover:
De Keizer! - En nu treedt, met vorstelijke
praal.
Napoleon, de zaal der zilvren vrede binnen.
In amarantenrok, met schittrend orde-band,
Chapeau a I’Henry quatre, met kostbren
diamant.
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Gezicht op Naarden met Zandbergen en tolhuisje. J. van Ravenswaay, ca. 1835.

’k Zag driemaal heen en weer hem wandelen
door de zalen,
Doch 'k vond in ’t oog niet meer dat levens
volle vuur,
Hij scheen gejaagd o f hem een Rus mogt
achterhalen
Van Beresina’s vloed, in ’t hoogbeslissend
uur.
’t Was hier die held niet meer, waarvoor
Europa beefde,
Die zoveel lauwren plukte aan zijner garde
spits,
Die naar de hooge zucht van wereld-heerser
streefde.
Neen, ’k zag in hem niet meer den held van
Austerlitz.

Door het continale stelsel van Napoleon kon
de tabak alleen via sluikhandel uit Engeland
worden gehaald. Van Rossum dicht over de
spannende zeereizen, die hij maakt tussen
Engeland en Frankrijk. Een keer wordt zijn

schip op weg naar het vasteland weer
opgebracht naar Londen. Om de wachttijd
aldaar te korten, vertelt hij in gezwollen,
maar wel beeldende verzen over het
bijwonen van een rivierfeest vol overdaad
ter ere van de Lord Mayor, waar hij aan
boord van een statiesloep, getuigd met pracht
en zwier een ongewoon toneel mogt aan
schouwen.

Na een andere tocht moet hij in Ostende tien
dagen in quarantaine blijven wegens een
vermeende pestepidemie in Londen; een
laatste poging van Napoleon om de handel
met Engeland te verhinderen.
In 1814 geeft Joannes dit avontuurlijke leven
op en keert terug naar Holland, naar
Amsterdam om enig firmant te worden van
het handelshuis Frans van Heukelom. Dit
belet hem niet zich daarnaast met veel
enthousiasme aan de uitbreiding van zijn
Gooise bezit te wijden en na vele jaren gaat
hij ook definitief op zijn buitenhuis wonen.
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Valkeveen en Zandbergen

Al voor 1814 heeft Van Rossum kennisge
maakt met het Gooi en het buitenleven leren
waarderen. In 1805 was hij gehuwd met
Jeanne Marie Louise Hugues (1786-1843),
dochter van de eigenaar van Valkeveen. De
moeder van zijn ’Jenny’ was in 1801 overle
den en het jonge gezin trok veel weg van
huis, het zogenaamde Blauwhuis, Keizers
gracht 196-198 te Amsterdam naar Valke
veen om de weduwnaar Francois Hugues
(1739-1818) gezelschap te houden en
behulpzaam te zijn bij het beheren van zijn
landgoed. Als J.P. weer terug moest naar de
stad, begon de dag vroeg voor hem, want hij
noteert:

... hoe zalig was voor mij de morgenstond,
Als ’k in dien tijd nog eerst vloog op mijn
Vosje rond.
Bij zonne opgang sloeg mijn oog eerst alles
gade,
Gaf orders tot den ploeg o f werk met seys o f
spade
Reed’k heen, na zachten stap op laatste
vesting brug
Deed ik het vurig ros uit al zijn adem draven,
En had ik Valkeveen, - de stad achter de rug,
Was hoofd en hert weer vol, hoe op mijn post
te slaven.

Weer terug op Valkeveen verkende hij met
gezin en vaak met grootvader Hugues de
omgeving. Zij bekeken de zee, liepen naar
Gravenveld, de Venusheuvel nu de Leeu
wenberg. Ze maakten een rijtoer naar Baarn
of Muiden.
In de Wandeling met de titel: ’Een blik op de
Oude Lindebomen die het huis van Valke
veen overschaduwen’ memoreert Van
Rossum de arduinen stoep van het oude
huis. Hij heeft die stoep na de sloop van
Oud-Valkeveen als dierbare herinnering
aan zijn eerste huwelijksjaren later naar zijn
nieuwe kamer op Zandbergen laten over
brengen. De nieuwe kamer bood hem een
heerlijk uitzicht op Naardens vesting en hij
schrijft daarover op 29 november 1849:

Hoe prachtig prijkt Sint Vitus toren
Dat dak der kerk, met blaauwe lei.
Met witte lijst, bij ’t ochtend gloren,
Als in een kunstvol schilderij.
Zijn gouden haan, als 't starlicht glimmend,
Despits, wit, met Azuur omzoomd,
Zich voordoende aan mijn ’ geest, als
klimmend'
Uit 't Eider-donzige geboomt.

Niet alleen vanuit Zandbergen leeft hij met
de stad Naarden mee, maar Van Rossum is
ook geregeld bij het leven in de stad zelf
betrokken geweest. Een voorbeeld: op 24
januari 1849 heeft men onverwacht verno
men dat de koning aan het verzoek van de
inwoners, burgemeester B.J.R. van Hasselt
te herbenoemen, heeft voldaan. Tot zijn
spijt kon Van Rossum voor de op te richten
ereboog voor het huis van de burgemeester
alleen het groen leveren en geen bloemen uit
zijn kwekerij, daar in de Louwmaand Flora
karig is. Als tegemoetkoming maakte hij
daarom een gedicht ten voordeele van het
groote getal behoeftigen, waartoe men eene
inteekening zoude opstellen om daardoor
ook hen te doen deelen in de algemeene
vreugde van den dag, tegen betaling van 50
centen, waaraan zeer spoedig meer dan
honderd inteekenaars deelnamen. De laatste
strofen van dat lied (op wijs van het bekende
volkslied: Wie Neêrlands bloed enz) luidden:
't Is niet alleen, in 't stads belang,
Dat hij Uwe achting trekt;
Maar als ge, als ik, zijn hulp inroept,
Op 't ziekbed uitgestrekt;
Hij, als geneesheer, voor uw waakt,
En, onder ’s Hemels gunst,
Van ziekte o f van den dood u redt
Door zijn verheven kunst.
Hij ook voor d’armsten lijder zorgt
Hem troost, verkwikking brengt.
Met wien ge uw wensch en beê vereent,
Hem 't leven word' verlengd!
Bij 't leven van Hasselt! aller steun,
Vloeit ook uit 't hart mijn toon,
Uw burgemeester leev’! leev’ lang
Uw Eskulapen zoon.
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Trots vertelt Van Rossum dat hij voor zijn
verblijf in Parijs zijn eerste stukje bos heeft
gekocht op 20 juni 1810 in de buurt van
Valkeveen en dat hij zich van dat ogenblik af
landeigenaar mocht noemen. Na terugkomst
in Holland ging hij verder met het verwerven
van grond. Ondertussen had hier de belege
ring van Naarden in 1814 plaatsgevonden en
waren op last van de Fransen, die zich
binnen de vesting hadden teruggetrokken,
alle bomen in de omgeving van de vesting
gekapt en waren ondermeer het logement
Sandbergen, beter bekend onder de naam
Jan Tabak en enige buitenplaatsen verwoest
om het schootsveld zo vrij mogelijk te
maken.
In de loop der jaren kocht Van Rossum na
1814 de ruïnes met de bijbehorende gronden
van Jan Tabak, Kommerrust en Berghuis.
Op de plek van de oude Jan Tabak liet hij in
1821 het houten buitenhuis Zandbergen
bouwen.
Ter ere van het 25-jarig huwelijksfeest van
zijn twee oudste dochters, die indertijd
beiden op 29 augustus 1829 in de Grote Kerk
van Naarden in het huwelijk waren getreden,
vertelt Van Rossum over de geschiedenis
van Zandbergen aan de hand van vier
steendrukken van A. Brouwer, waarop
afgebeeld staan: Jan Tabak in volle glorie.
Jan Tabak na de verwoesting en tweemaal
het nieuwe Zandbergen1’.
Berghuis

Het oorspronkelijke woonhuis van het
landgoed Berghuis lag op een heuvel. Nadat
Van Rossum de ruïne na de verwoesting in
1814 gekocht had, heeft hij de resten van het
huis gesloopt en op de heuvel een koepel
laten plaatsen. Deze koepel werd gebouwd
naar een afbeelding van de hoofdmoskee
van Lucknow, helemaal in de sfeer van die
tijd om parken een oosters accent te willen
geven.
De koepel bood een prachtig vergezicht over
’Gooiland en Flevo’s zoomen’ en bleek een
ideale rustplaats:
Dien tijd, toen 'k met den vriend Zandberg en
Graaf van Quadt,
Van Rappard, Bronkhorst, soms daar hoog
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Op deze recente topografische kaart is in
grove lijnen het grondgebied van J. P. van
Rossum rond 1850 ingetekend.
genietend zat,
En onder geur van Roos, Citroen-, Oranjeboomen,
Men mij van tuinen deed der Hesperiden
droomen;
En hij, wiens hoog talent, ik stelde, als elk, op
prijs,
Aan Berghuis d ’eernaam gaf van:
” 't Aardsche Paradijs”.
Professor Reinward was ’t, die mij soms
kwam bezoeken,
De warme plantenkast, bespiedde in alle
hoeken,
Waar de Ibis, heerlijk rood , - Flamingo soms
genoemd,
De Schildpad uit de West, door ieder toen
geroemd,
m ’ in tropisch warmt' genot zag om ons zich
baden,
Bij thermometers stand, soms boven tachtig
graden.
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Zanderij Zandbergen-Kommerrust, A. Brouwer.

Het park van Berghuis kon met recht een
’Bosch van Vermaeck’ worden genoemd. In
zijn uitgebreide ’Wandeling’ vertelt J.P. wat
er verder nog te zien en te genieten viel: de
rode beuk, de paulownia, de treureik en de
door hem zelf gezaaide sparren; de bomenla
nen met eik, beuk en larixen. Ook noemt hij
de vijvers, de berceau en de coulisse van een
kerkruïne met duiventoren.
Kommerrust en kwekerij

Al in de 17e eeuw was men ten zuiden van de
stad Naarden begonnen met, om strategische
redenen, de hoge zandgronden af te graven.
Het zand werd voor allerlei doeleinden
verkocht. Voor grondeigenaren vaak een
aantrekkelijke zaak. Aan de ene kant was er
de opbrengst van het verkochte zand, aan de
andere kant bleven er terreinen over met
een betere waterhuishouding, geschikt voor
akker- of tuinbouw en grasland. Van
Rossum is tussen 1826 en 1851 ook met
zandafgravingen bezig geweest bij Zandber
gen en Berghuis.
Kommerrust, gelegen tussen Zandbergen en
Berghuis in, was een landgoed dat al heel
vroeg in de 18e eeuw voor het grootste deel
werd afgegraven en gebruikt werd als

weiland en kwekerij. Van Rossum beschrijft
een route door dit deel van zijn bezit en
vertelt zijn zoon tijdens de ’Wandeling’ op
Zandbergen beginnend:
Treën we uit ’t studeervertrek, ’t eerst doet
onze aandacht boeijen,
’t Sneeuwwit en ’t rood en zwart der Lakenveldsche koeijen,
Voor wie de walvischkaak toteenen wrijfpaal
strekt,
Die, veertien voeten hoog, veler verbazing
wekt.

Als geschenk na een handelsovereenkomst
hebben deze kaken lang op dit weiland
gestaan en ze zijn vereeuwigd op steendruk
en foto.
Van de zanderij waren veel vaarten en sloten
overgebleven, waarover bruggetjes lagen en
op één plek was er zelfs een pontje! J.P. dicht
Zoo nad'ren wij die brug, waardoor sinds
twintig jaren,
Reeds honderd duizend, - ja! meer schepen
zijn gevaren,
Die van de Zanderij daaglijks vervoeren
zand
Voor straatweg, ballast, stal, tot forten voor
't land.
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Bij de treureik en langs de ’Eiken-slingerlaan’ met 160 jonge eiken werden de meest
exotische en gevarieerde gewassen
gekweekt, die naar tentoonstellingen
werden ingezonden zoals rijst, mais, granen,
peulvruchten, maar ook Griekse tabak,
mangelwortel, pompoenen, hennep,
reuzenkool, aardperen, grassen en veel
bloemensoorten en vooral niet te vergeten
allerlei soorten aardappelen. Met deze
kweekprodukten sleepte Van Rossum
talloze medailles en onderscheidingen in de
wacht. Het verzamelen van aardappelrassen
was zijn speciale hobby. Honderden soorten
uit de hele wereld afkomstig heeft hij
vergaard, zoveel dat hij van de eerste letter
van de soortnamen zowel een Latijns als
Hollands zogenaamd naamdicht wist te
maken.
Hoewel bij tijden geveld door koorts zette
hij na herstel koppig zijn ’wandelingen’ weer
voort.
Nieuw Valkeveen en Flevorama

Over Nieuw-Valkeveen, waar in 1850 zijn
vijfde dochter, de jonge weduwe Kuhn met
haar drie kinderen woonde, vertelt de vader
dat dit huis indertijd ’herbouwd’ is met
bouwmateriaal van Oud-Valkeveen, zoals
balken, de trap en stenen. Er kan dus van
een verplaatsing van Oud-Valkeveen
worden gesproken.
Nieuw-Valkeveen kreeg bij de bouw een
pannendak en vier schoorstenen. In een
latere periode is dat dak verwijderd,
waardoor het eens zo vriendelijk ogende
huis nu tot een vierkant blok is gereduceerd.
Op Flevorama stond in het begin van de 19e
eeuw een door Van Rossum geplaatste
tabaksschuur, later uitgebreid met stal en
woning, verhuurd aan Klaas Bakker,
bijgenaamd Klaas Kluit en zijn gezin: Niets
kwaads mogt 'k van hen hooren. Klaas Kluit
behoorde decennia lang tot het trouwe
personeel van de familie Van Rossum. Later
heeft de vierde dochter van J.P., gehuwd
met Mijnssen, in het vergrote en met
belvedère verhoogde huis, Flevorama,
gewoond. Dit huis was de voorganger van de
huidige villa.

Het wijdse uitzicht van de belvedère richting
zee is op een steendruk vastgelegd: op de
voorgrond de zanderijvaart waar boten
liggen, die zand op komen halen. Op het
reeds afgegraven terrein, een weiland (hoek
Huizerstraatweg/Flevolaan) staan de
Lakenvelders. Midden op de afbeelding de
Huizerstraatweg en het dak van Nieuw-Val
keveen tussen het geboomte. Er staat ook
een wit huisje, waarschijnlijk het voormalige
brugwachtershuisje dat van de vesting dat
door Van Rossum naar deze plek werd
overgebracht.
Rechts van de paal met de windwijzer staat
aan de overkant van de straatweg een huis
met dubbel dak 'De Viersprong’. Dit huis
heeft een tijdje als tolhuis gefungeerd,
wellicht ter dekking van de kosten voor het
rechttrekken en bestraten van de Huizer
straatweg. Over de straatweg heen zien we
op de weg richting zee de huisjes staan voor
trouwe en toegewijde personeelsleden: een
huis voor de ’zandbaas’, de ’waschvrouw en
haar dochter’, voor Kaatje die totaal zestig
jaar in dienst was van de families Hugues en
Van Rossum en een boerderijtje voor Gerrit
Bakker (één van de zoons van Klaas Kluit).
Er is nog meer te zien:
Van dat Belved’re ziet men 'toude Valkeveen,
Met grijzen Venusberg door de eiken
bosschen heen,
En, langs Noordhollands’s kust, 't eiland en
kerk van Marken,
Waar men soms weem'len ziet een aantal
visschers barken.
O f dan door tegenwind laveert een bonte
vloot,
Terwijl snel door den stoom als vliegt de
Kamper boot.
Aan het einde van deze wandeling besluit
J.P.:
Als God mij krachten schenkt, en mijn beê
verhoort
Zet ik met nieuwen moed mijn wand’ling
weder voort.
Deze bede mocht niet in vervulling gaan.
Joannes Petrus van Rossum overleed op 26
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De voorlaatste villa op Flevorama, A. Brouwer.
maart 1856, na een welbesteed leven, op
Zandbergen. Hij werd begraven in het
familiegraf op de Naardense begraafplaats
(hoek Amersfoortsestraatweg/Brediusweg).
Dit graf is daar nog aanwezig evenals die van
verschillende kinderen, schoon- en kleinkin
deren Van Rossum, Kuhn en Dudok van
Heel.
De necrologie in de Amsterdamsche
Courant van 28 maart 1856 besluit met:
Heden morgen ten elf ure vergezelde een
talrijke stoet, van bloedverwanten en vrien
den, met schoorvoetenden statelijken tred,
het lijk des dierbaren afgestorvenen naar den
familie-grafkelder op het kerkhof buiten de
Utrechtsepoort, ter zijde van den straatweg
naar Laren. Het gelaat van alle toeschouwers
gafteekenen van inwendige droefheid. (Er
volgden enige toespraken.) Aller oogen
waren vochtig, sommigen smolten weg in
tranen, want de vriendelijke hand, die zoo
dikwerf hunnen nood had gelenigd, was
verstijfd, voor altijd roerloos! Vol gedachten
keerden wij van deze aandoenlijke plechtig
heid huiswaarts en het wel meenend harteleed
ontlokte ons de uitroep: "Rust zacht, o edele
menschenvriend!”

NOOT

1) Aan het ontstaan van de steendrukken zit ook
een historie vast. In Huizen woonde een
zekere Modderman: (die) één van die mannen
is, die wat de vormen aangaat, door de Natuur
niet zeer bevoordeeld zijn. Van Rossum was
blijkbaar zo gefascineerd door deze uiterlijk
lelijke man, dat hij hem persé wilde laten
portretteren. J.P. vroeg de ongeoefende
Hilversumse knecht van zijn schildersbaas een
tekening en daarna een steendruk van
Modderman te maken. Van Rossum was zo
verrukt over het portret, dat hij A. Brouwer,
zo heette de knecht, in Hilversum tekenles liet
nemen bij de schilder J. van Ravenswaay.
Deze Brouwer maakte ook de illustraties voor
de ’Wandelingen’. Het resultaat is, dat de
beschrijvingen, die Van Rossum aan de hand
van de afbeeldingen heeft gegeven, nu heel
goed zijn te volgen door de waarheidsgetrouwe
plaatjes van de huizen, lanen en verdere
bijzonderheden van zijn landgoed.
Behalve afbeeldingen van landschappen heeft
Brouwer ook illustraties gemaakt bij de
'feestdronken’ uit dezelfde dichtbundel, die
verhaalden over de activiteiten van schoon
zoon en kleinzoons Dudok van Heel op het
gebied van de stoommachinebouw en de
suikerfabricage.
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Veilingvereniging 'Nieuw-Leven’ w.a.
Naarden-Bussum
Cor de Bakker
Al in 1910 gingen de tuinders uit de streek
Naarden-Bussum met hun produkten naar
de groenteveiling in Hilversum om daar hun
waren aan de man te brengen. De veilingbesluiten daar waren niet altijd in hun voordeel
en dat benauwde hen. Ze waren in de
minderheid en moesten dus alles slikken. Ze
wilden graag op eigen benen staan. In het
voorjaar van 1913 besloot een twaalftal
leden -voornamelijk wonend en werkend in
de Horstermeer- zelf een groente- en
fruitveiling op te richten: de veilingvereni
ging ’Nieuw-Leven’. Voorzitter werd Jan
Dekker, secretaris Jan Tol en penningmees
ter Andries Siewertsen. Het gemeentebe
stuur van Bussum verleende toestemming
tot het oprichten van een kantoortje op het
haventerrein. In de omgeving van dat
gebouwtje werd met het veilen van de
weinige aangevoerde produkten begonnen.
Dat gebeurde dus zomaar in de open lucht.
Iedereen die groente of fruit wilde kopen,
kon er terecht. De moed van het twaalftal
mag groot zijn geweest, de resultaten van
hun ondernemen waren bijzonder pover.
Niet alleen kwamen er nagenoeg geen
kopers opdagen, maar deze wijze van
verkopen was veel en veel te omslachtig om
rendabel te kunnen zijn. Wij moeten niet
vergeten dat in die tijd bijna alle produkten
nog werden aangevoerd in manden en
zakken. Iedere tuinder had voor zijn eigen
fust te zorgen. Toch hield men vol. Geleide
lijk aan nam het aantal kopers toe. Kleinhan
delaren uit Bussum en omgeving maakten
gaandeweg meer gebruik van de gelegenheid
vlak in de buurt te kunnen kopen, vooral
ook toen het aanbod toenam doordat
verschillende tuinders uit Naarden zich bij
de nieuwe veiling aansloten. De heer Van de
Water, toen hoofd van de Afdeling Finan
ciën der gemeente Bussum, stond de mensen
met raad en daad bij. Het kwam zover dat de

gemeente in 1920 een kleine veiling bouwde
aan de Hooftlaan-Vaart weg. De exploitatie
was in het begin in handen van de gemeente,
maar was echter niet rendabel. Er moest
keer op keer geld op worden toegelegd. Dat
was de reden voor de gemeente Bussum om
met de aanvoerders en handelaren in
onderhandeling te treden over de overname
van de veiling. Na schier eindeloze bespre
king besloot men het gebouw van de
gemeente te huren en de inventaris over te
nemen en dan op eigen risico door te gaan.
De tuinders waren dankbaar voor de hulp
van B & W, die de jonge nog onervaren
vereniging krachtig gesteund hebben.
Eigen beheer

Dat de eigen exploitatie verre de voorkeur
verdient zal blijken als we een paar cijfers
noemen. In 1924 -J.P. Vrakking werd toen
voorzitter- was het laatste jaar van de
gemeentelijke exploitatie. Er was toen een
verlies van rond ƒ 7.000,- bij een omzet van
ƒ 91.660,-. Het daarop volgende jaar, dus
het eerste jaar met eigen exploitatie was de
winst ƒ 1.000,- bij een omzet van
ƒ 139.548,73. Vrakking, de voorzitter, was
de eerste tijd veilingleider. Door een uiterst
zuinig beheer en veel belangeloos verricht
werk begon de veiling te groeien en steeg de
aanvoer. Er werd toen uitgezien naar een
deskundige, die alles in goede banen kon
leiden. De heer M. van den Boogert (hij was
directeur van veiling Middelburg) werd
gekozen uit een aantal sollicitanten. Hij nam
het werk over van voorzitter Vrakking, later
werd hij directeur. Hij is ruim 26 jaar in
dienst van de veiling geweest. Ook zijn
vrouw hielp bij de administratie op de
veilingmiddagen. De ruimte van de veiling
aan de Hooftlaan-Vaartweg werd te klein.
Men besloot te zoeken naar een terrein om
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dat aan te kopen en daarop een eigen
gebouw te stichten. In de vergadering van
januari 1928 werd een bouwcommissie
benoemd, die zich met de voorbereiding en
uitvoering zou belasten. Er kwamen
besprekingen met landeigenaars en banken
en de leden waren als kinderen zo blij toen
alles rond was en het bouwen kon beginnen.
Aan de Thierensweg in Naarden, aan het
vaarwater, dat toen belangrijk was voor de
aanvoer, kwam de nieuwe veiling, die op 29
december 1928 door het erelid P. Visser
geopend werd. De eerste paar jaar was de
omzet behoorlijk, zo omstreeks ƒ 150.000,-.
Daarna kwam de crisistijd en liep de omzet
terug naar ruim één ton. De veiling had in
1935 zes en tachtig leden.
In 1927 was er nog een eierveiling opgericht
met de pluimveevereniging B & O, Bussum
en Omstreken; later heeft men deze veiling
zelfstandig gemaakt. In 1934 werden er
1.187.852 stuks eieren aangevoerd, de
opbrengst was ƒ 35.182,75 met de middenprijs van ƒ 2,96 per 100 stuks. Op de
feestelijke jaarvergadering in 1935 -10 jaar
veiling in eigen beheer- dankte voorzitter
Vrakking drie functionarissen, die deze 10
jaar in dienst waren van de groente- en
fruitveiling ’Nieuw-Leven’ te Naarden. Het
waren de heren M. van den Boogert
directeur, D. Smit afslager en A. van der

Hoek de schrijver. Na de crisis kwam de
oorlog. Met veel moeite kon het bedrijf in
stand worden gehouden. Na de oorlogsjaren
brak er voor de tuinbouw een betere tijd
aan. In de omgeving van Naarden-Bussum
bleef de tuinbouw evenwel een bedrijfstak
van geringe omvang. Omdat verschillende
leden tevens lid waren van veiling Hilversum
kreeg je bij veiling ’Nieuw-Leven’ in
Naarden geen vaste aanvoer.
Toch zat directeur Van den Boogert niet bij
de pakken neer, hij was voor aanpakken en
alles op alles zetten om er financieel weer
bovenop te komen. De veiling haalde weer
eieren op (ze hadden daar een afnemer
voor) en verkocht conserven en zuurkool.
Later richtte de vereniging van kleinhandela
ren ’De Eendracht’ een coöperatieve
inkoopvereniging op: de IKOB is Inkoop
Ons Belang. Ook kregen verschillende
grossiers: P. Habermehl, J. Ploeg en B.
Vonk en zonen een stand op de markt. Gorel
en Kuilenburg, ook grossiers, stonden niet
op het veilingterrein. maar iets daarbuiten.
Zij verkochten de produkten, die niet op de
veiling 'Nieuw-Leven’ werden aangevoerd.
De veiling ontving van de inkoopvereniging
en de grossiers provisie. Ook had de veiling
een vrachtauto aangekocht, waarmee de
groente bij de tuinders werd opgehaald. Zo
omstreeks 1951 nam directeur Van den
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Burgemeester Van Wettum spreekt in de nieuwe veiling de leden toe.

Boogert ontslag en emigreerde naar ZuidAfrika, waar zijn dochter woonde. Hij werd
opgevolgd door de heer J. Verschuren,
directeur van de veiling Steenbergen.
Een aantal jaren later, in 1955, informeerde
de zusterveiling ’Hilversum en Omstreken’
of Verschuren ook daar directeur wilde
worden, daar hun directeur de heer Visser
was overleden. Omdat het vrijwel zeker was
dat veiling Nieuw-Leven’ -als er geen fusie
zou komen- geen bestaansrecht meer zou
hebben, is Verschuren directeur bij de
veiling te Hilversum geworden. Er is daarna
geen nieuwe directeur gekomen. Coby
Jurrissen, de dochter van secretaris, later
voorzitter, heeft de veiling tot aan de
liquidatie geleid.
Gouden jubileum

Het zilveren jubileum van de veilingvereni
ging in 1938 viel in de crisistijd. Er was toen
weinig animo om feest te vieren. Bij het
veertigjarig bestaan werd aanvankelijk nog
wel aan een feestelijke herdenking gedacht,
maar de uitgaven voor het verbeteren van de
outillage op de veiling vroegen zoveel

aandacht (en geld), dat ervan werd afgezien.
Maar het bestuur en leden waren in 1963 van
mening dat het gouden jubileum niet
onopgemerkt mocht passeren. Een hiervoor
benoemde commissie meende, dat de leden
het meest aan het jubileum zouden hebben
als ze met hun dames een uitgaansdag
kregen aangeboden. Alle leden kwamen
’s morgens bijeen in de veilinghal, omdat van
het veilingterrein de busrit zou beginnen, die
de famiies Jurrissen en Vrakking hadden
georganiseerd. Deze dag is uitstekend
geslaagd. Voordat ze de bus binnenstapten
kwam de burgemeester van Naarden, de
heer N.J. Cramer, ook in de veilinghal. Hij
vertelde dat hij van zijn eerste vakantiedag
wat tijd had afgenomen om de heer J.P.
Vrakking persoonlijk te komen meedelen
dat in verband met het gouden jubileum van
de veiling ’Nieuw-Leven’ hem de ereme
daille in zilver van de orde van Oranje
Nassau was toegekend. De burgemeester
roemde de heer Vrakking voor zijn doorzet
tingsvermogen en waardeerde het dat deze
veteraan zoveel tijd van zijn leven aan deze
veiling had willen geven.
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Burgemeester P. Visser spreekt M. van den Boogert toe, die 25 jaar bij de vereniging is, rechts
J.P. Vrakking, 1950.
Fusie of liquideren

Een vreemde uitspraak, alles draaide toch
goed? Zo te zien ja, maar in het jaarverslag
werd erop gewezen dat elk jaar de exploita
tiekosten hoger werden. De loonsverhogin
gen, zo te beginnen bij het jaar 1960 voerden
de boventoon. Dat zou allemaal wel goed
komen als ook de omzet steeg; helaas
gebeurde dat niet. De gedachte aan een fusie
tussen Hilversum en Naarden bestond al in
1954. Er waren tuinders die lid van beide
verenigingen waren en men was het erover
eens dat concentratie (samenwerking)
gewenst was. Er was één probleem: moet er
een nieuwe veiling komen centraal gelegen
tussen de twee veilingen? Want verschil
lende leden van ’Nieuw-Leven’ voelden er
niets voor om naar Hilversum te gaan. Er
werd nog veel over fusie gesproken, maar
niets besloten. Tien jaar later waren er weer
fusiebesprekingen (het werd nu toch
belangrijk voor Naarden) met Amsterdam,
Roelofarendsveen, Ter Aar, Vinkeveen en
Hilversum. Uit het advies dat het Centraal
Bureau van Tuinbouwveilingen in Neder
land had samengesteld over de mogelijkheid
tot fusie bleven drie veilingen over: Hilver
sum, Naarden en Vinkeveen. Als vestigings
plaats werd Hilversum aanbevolen!

Op de buitengewone algemene ledenverga
dering op zaterdag 26 november 1966 was er
het bestuursvoorstel: het bestuur en de raad
van toezicht stellen voor de veiling te
liquideren. Toelichting: het beëindigen van
verschillende bedrijven, de omschakeling
van groenten naar bloemen, waardoor een
sterke daling van het omzetcijfer, de
mindere omzet van de grossiers, de stijgende
loonkosten en andere kosten, zullen dit
boekjaar minstens een tekort doen ontstaan
van ƒ 10.000,-. Daarom voelen bestuur en
raad van toezicht zich niet langer verant
woord de veiling voort te laten bestaan. Ook
zag men geen mogelijke verbetering in de
nabije toekomst. De oud-voorzitter (hij was
iri 1963 afgetreden en opgevolgd door
secretaris W.J. Jurrissen, de nieuwe secreta
ris werd de zoon van de oud-voorzitter de
heer J.P.H. Vrakking) vond het zeer
jammer, hij was liever gaan fuseren. Ze
hebben hun best gedaan, zei hij, maar het lot
was anders. De algehele afwikkeling heeft
nog enige jaren geduurd en ook deze periode
heeft de oud-voorzitter J.P. Vrakking
meegemaakt. Hij was bij de geboorte en bij
het graf van veilingvereniging ’NieuwLeven’ w.a. Naarden.
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Zes polders bij Naarden
C.M. Abrahamse
De polders gelegen in de gemeente Naarden
zijn te verdelen in binnedijkse en buiten
dijkse polders. Zij worden van elkaar
gescheiden door de Zeedijk. De Keverdijkse
polder en Binnendijkse polder lagen
vanouds ten zuiden van de Zeedijk die het
vasteland tegen overstroming en afkalving
beschermde. In het zuiden werd de begren
zing gevormd door de Keverdijk gelegen bij
het Naardermeer. De polders worden van
elkaar gescheiden door de Muidertrekvaart.
De buitendijkse polders liggen ten noorden
van de Zeedijk en zijn ontstaan door
aanslibbing nadat een Zomerdijk was
aangelegd om de jonge gronden te bescher
men. In dit gebied lagen de polders met de
volgende namen: de Rijven, de Stoppelen,
de Voorste Buitendijkse en de Middelste
Buitendijkse polder. In de gemeenteatlas
van Kuyper uit 1869 wordt dit hele buiten
dijkse gebied onder de noemer ’’maatlanden” gebracht. Tegenwoordig vindt men
langs de kust het Naardense bos, vervolgens
de jachthaven en dan de rijksweg A l. Veel
van de rond het begin van de 19e eeuw
bestaande situatie is hier niet meer terug te
vinden, een naam als de Stoppelen bijvoor
beeld komt op de topografische kaart niet
meer voor. Het gebied ten zuiden van de
Zeedijk is voor een deel bebouwd met
woningen en wordt doorkruist door de Al
en de A6. Ook de naamgeving is voor een
deel veranderd: door samenvoeging werd de
Binnendijkse polder al in de 19e eeuw de
Binnendijkse-, Overscheensche-, Berger- en
Meentpolder genoemd.
Kijkt men hoe deze polders functioneerden
tot het begin van de 19e eeuw dan kan men
een duidelijk onderscheid aanbrengen zowel
in afwateringsmethoden en grondgebruik als
in bestuursvorm van de polders benoorden
en bezuiden de Zeedijk. De Binnendijkse en

Keverdijkse polders werden bemalen door
molens, die het overtollige water loosden op
de Muidertrekvaart. Voor de vier buiten
dijkse polders gold dit niet, men loosde
eenvoudig via een duiker onder de zomerkade door of via de Naardense vestinggracht
op de Zuiderzee.
In een antwoord op een verzoek om inlich
tingen, gedaan door de commissaris van het
toenmalige district Amsterdam in 1815,
geeft het stadsbestuur van Naarden een
overzicht van de bestaande polders. Hieruit
blijkt dat de twee binnedijkse polders als
bestuur molen- ofwel poldermeesters
hadden. De taken van de poldermeesters
strekten zich uit van het stellen van regels
voor het beheer van sloten, duikers,
molengang en dijken en de controle over de
naleving van die regels, tot de heffing en
invordering van gelden ten behoeve van de
polder: de omslag. Het onderhoud van de
Zeedijk was natuurlijk een van de belangrijk
ste taken. In 1621 werden de ingelanden en
de besturen van de polders bezuiden de
Zeedijk veroordeeld tot het, met rente,
terugbetalen van gelden die zij in 1610
hadden losgekregen van Naarden om de
grontwalen (vloedgaten) en schelgaten
(afslaggaten) te dichten. Dit was nog vóór de
aanleg van de Muidertrekvaart in de jaren 40
van die eeuw; dus alle belanghebbenden
tussen de Naardermeer en de Zeedijk
hadden hiervoor op te komen. De gronden
binnen de polders werden volgens de opgave
van 1815 gebruikt voor landbouw en men
vond er als produkten rogge, boekweit,
haver, erwten, paardebonen, knollen en
aardappelen. Daarnaast werd er hakhout
verpacht. Over het algemeen werd er
formeel omgesprongen met zaken als
verhuringen: het Keverdijkse polderbestuur
verpachtte en verhuurde bijvoorbeeld
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grasgewas en hakhout publiekelijk ten
overstaan van notaris en getuigen. Dit was
iets wat eigenaren in de andere polders over
het algemeen niet zo nauwgezet deden, zoals
we zullen zien. De besturen van beide
polders genoten geen vergoeding voor hun
werkzaamheden maar de grondeigenaren
hadden meestal zoveel grond in bezit dat
eigenbelang hen deze functie waarschijnlijk
deed bekleden. De besturen hadden beide
een eigen secretaris in dienst en hieven een
omslag van enkele guldens per morgen.
De polders buiten de Zeedijk daarentegen
hadden een geheel andere organisatie
ontwikkeld. Ten eerste waren deze gronden
ontstaan door aanslibbing na aanleg van de
Zeedijk en men kan spreken van minder
bruikbaar land. Landbouw kwam hier in
beginsel niet veel voor; de opbrengst van het
grasland en het houden van koeien vormden
de voornaamste inkomsten van de eigena
ren. Ook was een belangrijk verschil dat de
stad Naarden en de besturen van enkele
stedelijke instellingen zoals de gerefor
meerde en de katholieke Potarmen en het
Burgerweeshuis een groot deel van de grond
in eigendom hadden. Dit had zijn oorzaak in
het recht op een deel van de aangeslibde
landen waarvan deze instanties zich al vroeg
verzekerd hadden. Op een lijst uit 1782
waarin alle eigenaren van de Voorste- en de
Middelste Buitendijkse polder, de Rijven en

de Stoppelen worden genoemd, komt men
bijvoorbeeld ”de stad Naarden” zeer
regelmatig tegen. De Voorste Buitendijkse
polder blijkt zelfs geheel in handen van het
Naardense weeshuis te zijn. Het grondge
bruik in de buitendijkse polders had ook
gevolgen voor de bestuursvorm en de taken
van het bestuur. In 1764 wordt door de
vroedschap van Naarden, op verzoek van de
’’landgenoten” van de Rijvense polder een
reglement vastgesteld dat het verschil in
takenpakket met de polders binnendijks
goed laat zien.
Het bestuur van de polder werd niet
gevormd door molen- of poldermeesters
maar door vier schaarmeesters. Zij werden
gekozen uit de ’’landgenoten” en mochten
een verkiezing alleen weigeren als zij de
leeftijd van 50 jaar hadden bereikt. Elk jaar
treden er twee af nadat zij voldoende
rekening en verantwoording hadden
afgelegd over het beheer van de polder.
Eerst worden de algemene taken waarmee
ook de poldermeesters van de andere
polders waren belast, genoemd: het vaststel
len van de hoogte en breedte waarop de
kaden moesten worden gehouden, de
schouw over de kaden, de schouw over het
schoonhouden van de watergangen en het
opleggen van boetes ingeval van overtre
ding. Naast deze waterbeheersingstaken had
het bestuur echter ook de taak toe te zien op
het goed en eerlijk gebruik van de weilan
den. Dit deden ze door jaarlijks op 25 juli te
controleren of het gras zoals was voorge
schreven van het land was afgemaaid.
Vervolgens gingen zij ertoe over de naweiding te regelen. Hiervoor stelden zij zich op
bij het "Waterpasse Hek” om de beesten die
op het land werden gebracht te voorzien van
een merkteken. Elke volgende dag moesten
zij zich weer bij het Hek opstellen "des
morgens voor 9 uur” om te controleren of er
geen ongemerkte beesten op het land
werden gebracht. De eigenaars van de
beesten moesten, vooraleer zij hun koeien
door het Hek joegen, een briefje laten zien
aan de schaarmeesters waaruit bleek van wie
zij land hadden gehuurd. Blijkbaar was er
geen register waarin bijgehouden werd wie
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welke gronden van welke eigenaren in
gebruik had. Uit de antwoorden van het
stadsbestuur van Naarden op eerder
genoemde vraag in 1815 bleek dat het geen
gewoonte was in de buitendijkse polders om
akten van verhuring of verpachting op te
maken. De opbrengst van alle boetes die de
schaarmeesters bij hun inspecties oplegden
was voor de helft bestemd voor de Potarmen
van Naarden en voor de helft voor de
algemene kas van de polder zelf.
De schaarmeesters kregen voor al deze
inspanningen geen vast salaris, wel mochten
zij elk jaar drie koeien laten grazen bij de
naweiding.
De kaden, waarover het reglement rept,
vormden tezamen de zomerkade. De
buitendijkse polders waren onderling slechts
gescheiden door sloten en omheiningen. Zij
waren gezamenlijk verantwoordelijk voor
het onderhouden van de zomerkade.
Blijkbaar kon het reglement toch niet
garanderen dat deze in goede staat bleef.
In 1782 werd door het stadsbestuur van
Naarden en kerk-, pot- en weesmeesters
tezamen met de ’’landgenoten” van de vier
polders (kortom door alle belanghebben
den) overeengekomen dat het beheer van de
kade een afzonderlijke regeling verdiende.
Het voorstel luidt dan om een college van
kademeesters te benoemen met als taak
natuurlijk de schouw over het onderhoud
van de kade. Hiervoor worden strenge
regels gegeven: de kade moest bijvoorbeeld
gerepareerd worden met klei uit de akkers
van de onderhoudsplichtige eigenaren en
niet met zand. Kademeesters mochten ook
eigenhandig takkebossen tegen de kade
plaatsen zonder eerst met de "landgenoten”
te overleggen. Daarnaast moeten zij er voor
zorgen dat het Zijl (uitwatering) bij Muiderberg gelijk ook het Sluisje aan de Voorste
Buitendijk als mede de Zijlsloot en de
uitwatering op de gemeente genaamd het
Haverland voor gemene rekening van dit
college zullen gerepareerd en onderhouden
worden. Ze mochten een omslag vaststellen
en heffen om het geheel te financieren. De
in- en uitscharingen en het onderhoud van
de scheislootjes en omheiningen bleef een
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taak van de schaarmeesters ’als vanouds’.
De kademeesters werden voor het leven
benoemd en genoten geen bezoldiging maar
konden wel alle onkosten en verteringen
declareren. Dit hele plan was gestoeld op de
wijze die men verder naar het oosten ook
hanteerde bij het beheer van de maatlanden
onder de Gooise Zomerkade.
Of deze mooie plannen ook werkelijk
werden uitgevoerd is de vraag. In 1831 werd
namelijk een gezamenlijk reglement
vastgesteld voor de vier polders waarbij alle
genoemde taken, dus ook het onderhoud
van de zomerkade voor het hele buitendijkse
gebied aan vier schaarmeesters werd
opgedragen. De vier zelfstandige polders
verdwenen hierdoor als zodanig.
De Stadskamp, gelegen voor de vesting en
ook buitendijks gelegen, valt buiten het
bestek van dit artikel. Oorspronkelijk waren
dit hoge gronden die in de 18e eeuw werden
afgegraven en daardoor veel belang bij een
waterkering kregen. Het onderhoud van de
kade kwam ten laste van de Naardermeent
welke behoorde tot het eigendom van de
Vereniging van Stad en Lande van Gooiland.
Een echte polder of waterschap betreft het
hier oorspronkelijk dus niet. De formele
naam van dit gebied was ”Het Haverland en
Grote Gat”.
In 1979 werden de zes hier besproken
polders met nog een groot aantal andere
waterschappen beoosten en bewesten de
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Vecht tot het groot waterschap ’’Drecht en
Vecht” samengevoegd. Een gevolg hiervan
was dat alle archieven van de per die datum
opgeheven polderbesturen naar een centraal
archiefdepot in Ouderkerk aan de Amstel
werden overgebracht. In feite raakte
hierdoor een groot deel van de in het Gooi
ontstane archieven voor onderzoekers
buiten direct bereik. Voor dit artikel werd
dan ook gebruik gemaakt van archiefstukken
betreffende de polders die zich in het
stadsarchief van Naarden bevinden. Het
betreft hier slechts een gering aantal stukken
uit de periode van ca. 1620 tot 1840. Voor de
geschiedenis van de Naardense polders zijn
zij van belang omdat de polderarchieven zelf
geen stukken van vóór 1800 bevatten.
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fragment topografische kaart van Nederland,
blad 25, 1982.

De zes polders in 1815:
polder:

oppervlakte

bestuursleden

secretaris

omslag

Keverdijkse polder

ca. 215 morgen

2 poldermeesters

1

2,2 gulden

Binnendijkse polder

ca. 188 morgen

3 poldermeesters

1

idem + 8gld.
voor herstel molen

Rijven

179 akkers

2 schaarmeesters

1

18 stuivers

Stoppelen

47 akkers

2 schaarmeesters

geen

10 stuivers

Middelste Buitendijk

92 akkers

2 schaarmeesters

geen

6 stuivers

Voorste Buitendijk

31 akkers

3 weesmeesters

i

1,2 gulden

(één akker = 1/3 morgen. Eén morgen = 0,98 hectare)

Geraadpleegde archiefstukken:
Oud Archief Naarden, Vr.124;
Nieuw Archief Naarden, inv.nr.636, 638, 639,
647.
Geraadpleegde publikaties:
A.J. Kölker. Naardens Binnendijkse poldermolen
in 1814 verbrand. TVE/VVG, jrg.4, pp.232-233.
J . Kuyper. Gemeente-atlas van de provincie
Noord-Holland, 1869.
Overzicht van de archieven en verzamelingen in

de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland.
VII. De archieven in Noord-Holland (behalve
Amsterdam), 1981. pp. 361-370: waterschap
Drecht en Vecht.
H. Poolman. Commissarissen der Trekvaarten
tusschen Diemerbrug en Muiden en Tusschen
Muiden en Naarden. TVE, jrg.1, pp. 189-208.
KI. Sierksma. De straat- en andere namen van het
dorp Muiderberg verklaard. 1988.
G. de Vries Az. De zeeweringen en waterschap
pen van Noord-Holland. 1864.
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De flora langs de kust
van het Gooimeer bij Naarden
Aljos Farjon en Peter van der Linden
Het grondgebied van de gemeente Naarden
strekt zich uit over vrijwel de gehele Gooimeerkust. Deze kuststrook is na de afsluiting
van de Zuiderzee sterk van karakter
veranderd. Het duidelijkst is dit ten westen
van de vesting, waar in de jaren zeventig het
recreatiegebied 'Het Naarderbos’ is aange
legd. Dit terrein veranderde van een open
kleiweide in een gesloten, parkachtig
landschap. Ook de omlegging van de
rijksweg A l ten noorden van de vesting (in
plaats van dwars door Bussum en Naarden)
heeft een vergaande invloed gehad op het
karakter van de kust. Ter hoogte van de
stuwwal hebben dergelijke zeer ingrijpende
veranderingen niet plaatsgevonden of zijn
inmiddels weer hersteld (de circusachtige
ontwikkelingen bij Oud Valkeveen).
Om de natuurwetenschappelijke waarden te
beschermen is de Gooimeerkust, vanaf het
villapark ’Het Naarderbos’ tot aan de
rioolzuiveringsinstallatie bij Huizen, in 1985
tot beschermd natuurmonument verklaard.
In 1973 waren de Zanddijk, vanaf de
rijksweg Al tot Oud Valkeveen en de
Oostermeent (1964) al als natuurmonument
aangewezen.
In dit artikel gaan wij verder in op de
botanische waarden van de kuststrook. Wij
beperken ons hierbij tot de strikt aan de kust
verbonden plantesoorten.
Inpoldering

In 1930 is de indijking van de Wieringermeer
gereed gekomen, als eerste fase in de
geplande drooglegging van de Zuiderzee.
Na de realisering van het oorspronkelijke
plan van Lely zou een klein meer gevormd
worden ten noorden van de huidige Flevopolders. In de jaren twintig was het de
bedoeling om na de aanleg van de Afsluitdijk
de zuidelijke polder aan te pakken. Die

polder zou toen nog het latere Flevoland en
de Markerwaard met een centraal afwate
ringskanaal omvatten. Vanwege de enorme
omvang van dat werk en de problemen, die
daaraan verbonden waren, besloot de
regering eerst de Noordoostpolder aan te
leggen1’. Deze polder is tegen het oude land
aangelegd. Dit had tot gevolg dat, door de
bemaling van de nieuwe polder, het grond
water op het oude land fors daalde. Ten
einde een dergelijke daling te voorkomen is
daarna de polder Oostelijk Flevoland
voorzien van een smal randmeer. Helaas
klopten de berekeningen ook toen niet, de
randmeren moesten breder. De voorlopig
laatst aangelegde polder-Zuidelijk Flevo
land- is dan ook voorzien van ’brede’
randmeren. De aanleg van dergelijke
-relatief smalle- randmeren had tot gevolg
dat de waterkwaliteit drastisch verminderde.
Van zout naar zoet

De Zuiderzee was een binnenzee met brak
water, die werd tevens gevoed met water uit
de IJssel en een aantal riviertjes, waaronder
de Eem en de Vecht. Door getijdewerking
en noordwesterstormen vond vermenging
van zoet rivierwater met zout zeewater
plaats. Het zuidelijk deel, tegen de kust van
het Gooi en de Veluwe, was daardoor
minder zout dan het noordelijk deel. Na de
afsluiting werd het water al snel helemaal
zoet.
De huidige randmeren hebben sterk eutroof
(= zeer voedselrijk), zoet water. Een groot
aantal zuiveringsinstallaties lozen op de
randmeren, waaronder de installaties van
Hilversum, Blaricum, Huizen en van Quest
International. Het effluent hiervan belast
het water van de randmeren vooral met
fosfaten en zware metalen. Ook de land
bouw draagt nog bij aan de eutrofiëring door
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het spuien van polderwater. Het rijk
onderkent het vervuilingsprobleem van het
Gooi- en IJmeer en noemt dit als een
milieuknelpunt in de Vierde nota over de
ruimtelijke ordening2'. Gelukkig worden de
laatste tijd pogingen ondernomen om de
waterkwaliteit te verbeteren.
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Vermindering van de dynamiek

Door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932
vervielen de getijdebewegingen. Daardoor
werden buitendijkse lage gronden vrijwel
niet meer overstroomd. Wel bleven er
periodieke overstromingen optreden bij de
najaarsstormen. Na de aanleg van de dijk
van Zuidelijk Flevoland verdwenen ook
deze.
Door het ontbreken van het grootste deel
van de dynamiek begon zich een verlandingsgordel voor het oude strand te vormen. Deze
bestond voornamelijk uit een rietzone,
waarin zich meer landwaarts andere moeras
planten en later ook wilgen, elzen en later
ander loofhout vestigden.
Halofyten

Zoutplanten (halofyten) zijn planten die
voor hun vestiging, groei en voortplanting in
mindere of meerdere mate aan een zout
milieu gebonden zijn. In tegenstelling tot
verreweg het grootste deel van de Neder
landse flora kunnen halofyten het zout, dat
in principe schadelijk is voor hogere planten,
weer uitscheiden. Echte zoutplanten
(obligate halofyten) kunnen zich niet
handhaven in vegetaties verbonden aan
zoete milieus. Over het algemeen kunnen zij
niet met soorten uit deze zoete milieus
concurreren. De zogenaamde facultatieve
halofyten kunnen zich na vestiging dikwijls
nog handhaven in een verzoetend milieu.
Veel van de tot deze categorie behorende
soorten komen in uiteenlopende milieutypen
voor, sommige daarvan zijn in het geheel
niet zout, maar bijvoorbeeld sterk dyna
misch, stikstofrijk of licht verontreinigd met
zware metalen.
Tabel 1 geeft de halofyten weer, die aan de
Gooimeerkust zijn aangetroffen. De tabel is

Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum).

verdeeld in drie groepen:
- de bovenste groep bestaat uit de obligate
halofyten, gebonden aan zoute milieus;
- de middelste groep is aan minder zout
gebonden en
- de onderste groep bestaat uit de faculta
tieve halofyten.
Daarnaast is onderscheid gemaakt in drie
waarnemingsperioden, namelijk:
- de periode voor 1950. Het merendeel van
de gegevens over de zoutplanten heeft
betrekking op de jaren voor de afsluiting.
Er zijn echter ook soorten, die pas na 1932
zijn gemeld, hoewel het mogelijk is, dat zij
er al eerder voorkwamen;
- de periode tussen 1950 en 1970. Deze
periode is te beschouwen als een over
gangsfase naar
- de perioden na 1970. Na dit jaar wordt het
effect van de aanleg van de dijk van
Zuidelijk Flevoland (1968) duidelijk.
Bovendien heeft er na dat jaar een
hernieuwde reeks inventarisaties plaatsge
had.
Op een twijfelachtige waarneming van
Dichtbloemig kweldergras na waren alle aan
zoute milieus gebonden planten al voor 1950
verdwenen. Voor een aantal geldt, dat zij
zelfs na enkele jaren al niet meer werden
gevonden; voorbeelden zijn Kortarige
zeekraal en Zeegras. Het Ruig zoutkruid is
een zeer zeldzame soort, die in Nederland na
1927 niet meer is gevonden3'.
De planten van brakke milieus uit de
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Tabel 1 . Voorkomen van zout- en brakwaterplan-

ten langs de Gooimeerkust.
-1950
Strandmelde (A tr ip le x litto ralis)
Ruig zoutkruid ( B a ssia H irs u ta )
Strandbiet (B eta vu lg a ris ssp. m a r itim a )
Zeeraket (C a k ile m a r itim a )
Engels lepelblad ( C o c h le ria an glica)
Zeegerst ( H o r d e u m m a r in u m )
Dunstraat (P a ra p h o lis strig o sa )
Zeeweegbree ( P la n ta g o m a r itim a )
Gewoon kweldergras ( P u cc in e llia m a r itim a )
Dichtbloemig kweldergras (P u cc in e llia ru p estris)
Zilte waterranonkel ( R a n u n c u lu s b a u d o tii)
Kortarige zeekraal (S a lic o n a ria b ra c h y sta ch ia )
Gerande schijnspurrie (S p e rg u la ria m a r itim a )
Zilte schijnspurrie (S p e rg u la ria sa lin a )
Brede zannichellia (Z a n n ic h e llia p a l. ssp . p o ly c .)
Gesteelde zannichellia (Z a n n ic h e llia p a l. ssp. p a l. var. p e d .)
Zeegras (Z o s te r a m a r in a )
Knolvossestaart (A lo p e c u r u s b u lb o su s)
Selderij ( A p iu m g ra v e o le n s)
Engels gras ( A r m e r ia m a r itim a )
Zilte zegge ( C a rex d ista n s)
Echt lepelblad ( C o ch lea ria o ffic in a lis)
Blauwe zeedistel (E r y n g iu m m a r itim u m )
Melkkruid f G la u x m a r itim a )
Zeepostelein ( H o n k e n y a p e p lo id e s )
Zilte rus (Ju n c u s g era rd ii)
Smalle rolklaver (L o tu s ten u is)
Zilt torkruid ( O e n a n th e la ch en a lii)
Hertshoornweegbree ( P la n ta g o c o r o n o p u s )
Stomp kweldergras (P u c c in e llia d ista n s ssp. dista n s)
Stekend loogkruid (S a lso la k a li ssp. ka li)
Schorrezoutgras (T r ig lo c h in m a ritim a )

1950-1969 1970+

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Helm ( A m m o p h ila a ren a ria)
Zulte (A s te r tr ip o liu m )
Biestarwegras ( E ly m u s fa rc tu s )
Strandkweek ( E ly m u s p y c n a n th u s )
Veldgerst (H o r d e u m se c a lin u m )
Zandhaver (L e y m u s a ren a riu s)
Reukloze kamille (M a trica ria m a r itim a )
Behaarde boterbloem ( R a n u n c u lu s sa rd o u s)
Goudzuring ( R u m e x m a r itim u s)
Waterpunge (S a m o lu s va lera n d i)
Ruwe bies (S c ir p u s la c u s tr is ssp . ta b .)
Heen (S c ir p u s m a r itim u s)
Aardbeiklaver ( T r ifo liu m fr a g ife r u m )

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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middelste groep nemen duidelijk langzamer
af. Twintig jaar na de afsluiting van de
Zuiderzee is nog de helft van deze soorten
aanwezig, weer twintig j aar later is dat aantal
opnieuw gehalveerd. Het merendeel van de
soorten, die na 1950 nog werden aangetrof
fen, behoort tot de brakke graslanden. Na
1970 resteerden hiervan nog slechts Engels
gras, Zilte rus en Schorrezoutgras. Zeepostelein, de andere overgebleven soort, is
een pionier van min of meer open zand.
In de laatste groep is ogenschijnlijk het
aantal zoutverdragende soorten toegeno
men. De lijst van voor 1950 berust echter
voornamelijk op incidentele waarnemingen
en slechts enkele systematische inventarisa
ties. In de periode 1950-1969 is vooral het
terreinbezoek intensiever geweest, terwijl
voor de periode na 1970 geldt, dat de
inventarisatiemethoden sterk verbeterd
zijn. Daardoor kan een vertekend beeld
ontstaan. De conclusie moet dan ook zijn,
dat deze niet strikt aan een zout of brak
milieu gebonden soorten zich onder de
veranderde omstandigheden hebben
kunnen handhaven.
Stroomdal- en duinplanten

Bij de geografische verspreiding van
plantesoorten in Nederland worden distric
ten onderscheiden. Veel soorten komen
binnen een of enkele districten vaker voor
dan daarbuiten. Het Gooi wordt gerekend
tot het Gelders district. Aan de westzijde en
de oostzijde worden de laagliggende polders
gerekend tot het Hafdistrict. Het is dan ook
een floristische bijzonderheid, wanneer
soorten, die hun hoofdverspreiding in
andere districten hebben, hier voorkomen.
Een opvallende groep langs de Gooimeerkust vormen soorten van het Fluviatiel
district (langs de grote rivieren) en het
Duindistrict. Bijna de helft van deze 25
soorten (tabel 2) hebben hun hoofdversprei
ding langs de grote rivieren (s). Een klein
deel (5 soorten) komt voornamelijk in de
duinen (d) voor. De overige soorten worden
in beide districten gevonden, nu eens
hoofdzakelijk langs de rivieren, dan weer in
de duinen (s,d resp. d,s).

Kruisdistel (Eryngium campestre).

Het ontbreken van waarnemingen in de
periode voor 1950 kan samenhangen met de
minder intensieve inventarisaties. Een
toename van deze groep planten, zoals de
tabel suggereert, lijkt ons dan ook onwaar
schijnlijk. Daarentegen kan wel worden
aangenomen, dat de afname na 1970 reëel is.
Nagenoeg de helft van het oorspronkelijke
aantal soorten is verdwenen. Uit de tabel is
aangaande de oorzaken van deze afname
geen eenduidige conclusie te trekken. Een
mogelijke oorzaak is de algemene verruiging
en verbossing van de Gooimeerkust.
Een opmerkelijke soort uit het verleden is de
Oorsilene. Deze zeldzame soort is in ons
land beperkt tot de duinstrook langs de
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Tabel 2. Voorkomen van stroomdal- en duinplanten langs de Gooimeerkust.

Heelbeen (H o lo s te u m u m b e lla tu m )
Veldgerst (H o r d e u m se c a lin u m )
Zeegroene rus (J u n c u s in fle x u s )
Beemdkroon ( K n a u tia a rv e n sis)
Bevernel (P im p in e lla sa x ifra g a )
Liggende ganzerik (P o te n tilla su p in a )
Heelblaadjes (P u lica ria d y se n te ric a )
Tripmadam ( S e d u m r e fle x u m )
Viltig kruiskruid (S e n e c io e ru c ifo liu s )
Moeraskruiskruid (S e n e c io p a lu d o s u s )
Weidekervel (S ila u m sila u s)
Bochtige klaver ( T r ifo liu m m e d iu m )
Kruisdistel ( E r y n g iu m ca m p estre)
Handjesgras ( C y n o d o n d a c ty lo n )
Groot geel walstro ( G a liu m v e r u m ssp. v e r u m )
Plat beemdgras (P o a c o m p r e s s a )
Gestreepte klaver (T r ifo liu m stria tu m )
Slangekruid (E c h iu m vu lg a re)
Muurpeper (S e d u m acre)
Lathyruswikke (V ic ia la th y ro id e s)
Liggende asperge (A s p a r a g u s o ffic in a lis ssp. p r o s tr .)
Duinwalstro (G a liu m v e r u m ssp. m a r itim u m )
Knolbeemdgras (P o a b u lb o s a var. b u lb o sa )
Knopbies ( S c h o e n u s n ig rica n s)
Oorsilene (S ile n e otites)
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s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s/d
s,d
s,d
s,d
s,d
d,s
d,s
d,s
d
d
d
d
d

d = duinplanten (hoofdverspreiding Duin- en Waddendistrict)
s = stroomdalplanten (hoofdverspreiding in het Fluviatiele District, soms tevens in het Duindistrict)
s/d = s en d gelijkwaardig
s,d = zwaartepunt in s, maar ook in d voorkomend
d,s = zwaartepunt in d, maar ook in s voorkomend

Noordzeekust, met name de kalkrijke
duinen tussen Bergen (N-H) en Loosduinen.
De enige plaats, waar deze soort ooit buiten
de kuststrook is gevonden, is bij Huizen.
Een sterk afgenomen fluviatiele soort is de
Heelbeen. Vroeger kwam deze plant in
vrijwel het gehele gebied van de grote
rivieren voor en verder langs de zuidelijke
IJsselmeerkust4). In het Gooi heeft de
Heelbeen bij Naarden lang stand kunnen
houden. Van na 1970 zijn ons echter geen
waarnemingen meer bekend.
Verruiging

In tabel 3 zijn een aantal plantesoorten
opgenomen, die kenmerkend zijn voor
aanspoelselruigten. Dit zijn zones langs

grote zoete wateren, bijvoorbeeld rivieren,
waar zich dood organisch materiaal ophoopt.
Zij worden gekenmerkt door een ruige
begroeiing, waarin Riet overheerst. Iets
meer landinwaarts treden wilgenstruwelen
op. Op het aanspoelsel komen de meeste
kenmerkende soorten voor. De vegetatie
van de voormalige vloedlijn van de Zuider
zee komt nu het meest overeen met de ruige
oeverbegroeiing van de grote rivieren.
De tabel is verdeeld in drie groepen:
- de bovenste groep zijn de soorten, die in
Nederland strikt tot de aanspoelselzone
beperkt zijn;
- de tweede groep zijn soorten, die kenmer
kend zijn voor deze zones;
- de laatste groep zijn planten, die hier
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fen. Slechts negen van de 29 soorten werden
vóór 1950 niet gevonden.

dikwijls, maar ook elders, aangetroffen
worden (begeleiders).
De indeling van deze groepen is gebaseerd
op twee florastatistieken5’^. De soorten van
de eerste groep worden door beide tot de
aanspoelselruigten gerekend, de middelste
door een van beide en de laatste worden
door Runhaar e.a. als begeleiders opgevat.

Conclusie

In het voorgaande hebben wij slechts
gekeken naar de aanwezigheid (presentie)
van soorten. Eén enkel exemplaar telt
evenzeer mee als massale aanwezigheid. Uit
de tabellen is dus de toename per soort niet
af te leiden. Wij hebben sterke vermoedens
dat de ruigtkruiden aanzienlijk in aantal zijn
toegenomen en de zoutplanten afgenomen.

Louter op de aanwezigheid gelet is een
conclusie over de opgetreden verandering
niet goed mogelijk. Er kan slechts een
geringe toename van het aantal soorten
geconstateerd worden. Op één soort na
(Stijf barbarakruid) zijn alle thans aanwezige
soorten al in de periode 1950-1969 aangetrof

Tabel 3. Voorkomen van planten van ruigten op natte, zeer voedselrijke bodem (aanspoelselruigten) langs
de Gooimeerkust.

Grote engelwortel (Angelica archangelica)
Moeraskruiskruid (Senecio paludosus)
Heemst (Althaea officinalis)
Gewone engelwortel (Angelica sylvestris)
Stijf barbarakruid (Barbarea stricta)
Haagwinde (Calystegia sepium)
Harig wilgeroosjes (Epilobium hirsutum)
Viltige basterdwederik (Epilobiumparviflorum)
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum)
Liesgras (Glyceria maxima)
Hop (Humulus lupulus)
Kattestaart (Ly thrum salicaria)
Moeras-vergeet-mij-nietje (Myosotispalustris)
Canadese guldenroede (Solidago canadensis)
Moerasmelkdistel (Sonchuspalustris)
Moerasandoorn (Stachys palustris)
Smeerwortel (Stymphytum officinale)
Grote lisdodde (Typha latifolia)

-1950

1950-1969 1970+
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Oeverzegge (Carex riparia)
Moerasspirea (Filipendula ulmaria)
Moeraswalstro (Galium palustre s. I.)
Gele lis (Iris pseudocorus)
Rietgras (Phalaris aurundinacea)
Riet (Phragmites australis)
Veenwortel (Polygonum amphibium)
Gele waterkers (Rorippa amphibia)
Zeebies (Scirpus maritimus)
Kleine lisdodde (Typha angustifolia)
Echte valeriaan (Valeriana officinalis)
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waarnemingen (publicaties, veldboekjes
e.d.). Eventuele gegevens doorgeven aan:
Peter van der Linden, Wesselstraat 25 te
Hilversum (tel. 035 - 854902).
NOTEN
1) Ministerie van Verkeer en Waterstaat en
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimte
lijke Ordening, 1980. De ontwikkeling van het
Markerwaardgebied, deel a: beleidsvoorne
men.
2) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordeningen Milieubeheer, 1988. Vierde nota
over de ruimtelijke ordening, deel d: regeringsbeslissing.
3) Meijden, R. van der, E.J. Weeda, F.A.C.B.
Adema en G.J. de Joncheere, 1983. Flora van
Nederland; 20e druk.
4) Mennema, J., A.J. Quené-Boterenbrood en
C.L. Plate, 1985. Atlas van de Nederlandse
Flora, deel 2, zeldzame en vrij zeldzame
planten.
5) Meijden, R. van der, et al., 1984. Standaardlijst van de Nederlandse flora, 1983.
6) Runhaar, J. et al., 1987. Een nieuwe indeling
in ecologische groepen binnen de Nederlandse
flora. Gorteria 13 (11/12): pp. 277-360.

Engels gras (Armeria maritima).

Verantwoording

De gegevens zijn gebaseerd op de literatuurinventarisatie, die verricht wordt ten
behoeve van de samenstelling van een
plantenatlas voor het Gooi. Vermeldens
waard voor dit artikel zijn: de kwartierhokkaartjes van de inventarisatie van het
Instituut voor het Vegetatie-onderzoek van
Nederland (1901-1949), de veldboekjes van
prof dr V. Westhoff (1930-1934) en de
provinciale milieu-inventarisatie uit de jaren
tachtig.
In het kader van het onderzoek naar de
verspreiding van wilde planten in het Gooi
houden de auteurs zich aanbevolen voor
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Molens in en rond Naarden
G.J. Pouw
Ten tijde dat de stad Naarden in 1350 werd
gesticht, waren de molens reeds een bekend
verschijnsel. Het betreft hier zowel door
wind, water als door dieren aangedreven
exemplaren. Betreffende de molens in
Nederland zijn reeds gegevens bekend
daterende uit het begin van de 14e eeuw. De
gegevens uit die tijd handelen hoofdzakelijk
over reparatie en zijn te vinden in onder
andere archiefstukken in het Algemeen
Rijksarchief1). Het betreft hier rekeningen
van de rentmeesters. Tussen al de daarin
opgetekende gegevens treft men veelvuldig
rekeningen aan, die betrekking hebben op
kosten, gemaakt voor reparatiewerkzaamheden. Hieruit volgt dan direct het bewijs,
dat er toen reeds molens in bedrijf waren.
Dit waren toen alle standerdmolens in reeds
behoorlijk geperfectioneerde vorm. Eén van
deze rekeningen betreft bijvoorbeeld de
vervanging van twee kruisplaten onder een
molen in het jaar 1310 in de stad Amsterdam
uitgevoerd. Deze delen, niet zo erg aan
slijtage onderhevig, zullen op het moment
van vervanging minstens zo’n 30 tot 50 jaar
oud zijn geweest. Richten wij onze aandacht
geheel op de molens, welke in en rond
Naarden hebben gestaan, dan vinden we
hiervoor overduidelijke bewijzen, opgete
kend in de diverse archieven of op oude
landkaarten en stadsplannen.
De oudste vermelding dateert van 1453 en
betreft naar alle waarschijnlijkheid een
rosoliemolen, eigendom van het klooster
buiten de stad2’. De oudst bekende kaart van
Naarden, daterende van het midden der 16e
eeuw, getekend door Jacob van Deventer,
geeft een drietal molens weer. Deze staan
getekend net buiten de stadswallen bij de
huidige Westbeer. Dat er reeds molens
waren rond het jaar 15603) wordt nog eens
bevestigd door een proces voor de Grote
raad tegen twee molenaars. Dit was toen nog

gebruikelijk, tot veelvuldige verwoesting
door krijgshandelingen daar verandering in
bracht en het plaatsen van molens op de
stadswallen mogelijk werd.
Naarden heeft vele molens gekend, althans
er zijn najaren archiefwerk, door de heer
J.A. Versteeg sr., zo’n 50 verschillende
vermeldingen bekend geworden. Maar niet
alleen veel molens in aantal, maar ook wat
hun funkties betreft. Zo zijn gegevens
beschikbaar dat de volgende typen hun deel
aan de nijverheid van Naarden in de loop der
tijden hebben bijgedragen41:
Korenmolen
Volmolen
Zaagmolen
Blauwselmolen
Oliemolen
Pelmolen

Runmolen
Grutmolen
Poldermolen
Weidemolentje
Karnmolen

Voor velen van de lezers zal de funktieomschrijving korenmolen niet zo veel
problemen opleveren om zich te kunnen
voorstellen wat deze molen voor een
produkt afleverde. Doch dit wordt direct al
veel moeilijker als het gaat om bijvoorbeeld
een vol- of runmolen.
In dit artikel zullen we in het kort de funktie
van de diverse molens omschrijven, gevolgd
door wat bekend geworden is van de diverse
molens door middel van de gegevens uit de
vele archiefstukken.
Korenmolens

De eerste molens in ons land en die te
Naarden zijn ongetwijfeld molens geweest
bestemd voor het vermalen van allerlei
graansoorten ten behoeve van consumptie
door de bewoners van de stad en de dorpen
in het Goyland.
Zo verleende in 1274 reeds Floris V aan de
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stad Haarlem het recht een korenmolen
aldaar te bouwen. De oudste nog bestaande
molen in ons land is de Doesburgermolen te
Lunteren, deze dateert uit de 16e eeuw.
De korenmolens van de stad Naarden zijn
alle standerdmolens geweest op enkele na.
Twee daarvan waren de stellingkorenmolens
op het Bolwerk Nieuw-Molen en molen ’De
Hoop' aan de Muidertrekvaart, hoek
Huibert van Eykenstraat. Welke laatstge
noemde uit het stadsbeeld verdween in het
voorjaar van 1935 toen hij werd afgebroken,
ondanks protest hiertegen door de Vereni
ging de Hollandsche Molen6).
De oudste vermelding tot nu toe gevonden
in de archieven van de stad, dateert van 13
januari 15137'. Het betreft hier een rosmo
len, dus een molen door één of meerdere
paarden aangedreven2). Het betreft hier de
molen van het voormalige zusterklooster,
gevestigd binnen de stadswallen. Ze wordt
dan ook in de stukken ’des Convents
rosmolen’ genoemd.
De molens, afgebeeld op de kaart van de
stad Naarden getekend door Jacob van
Deventer, zijn door hem in 1560 afgebeeld
als standerdmolens. Het zijn windmolens,
maar hun funktie is hieruit niet af te leiden.
Daar nagenoeg alle standerdmolens koren
molens waren, kunnen we gevoegelijk van
deze drie molens ook aannemen dat het
korenmolens waren. Ze stonden echter nog
niet op de stadswallen, daar deze hiervoor
destijds nog niet de gelegenheid boden door
het gemis van de daarvoor benodigde
bolwerken.
Pas in 1648 vinden we de eerste vermeldin
gen, drie in getal, waarin wordt gesproken
over ’Coornmolens’. De vroedschap van de
stad Naarden is dan bijeengekomen om te
vergaderen omtrent de verponding van het
gemaal op de korenmolens. Het aanbod van
maalwerk diende dus van hogerhand af
verdeeld te worden over de dan aanwezige
molens.
Later dat j aar wordt er nog overleg gepleegd
over het maalloon, dat gevraagd mag
worden. Men meet dan de hoeveelheden
graan met de ’Goysemaet’ of de ’Damsemaet’; de laatstgenoemde is waarschijnlijk
de Amsterdamse maat.

Over dit alles valt in oktober het besluit:
men mag dan zes stuivers vragen voor het
malen van een hoeveelheid graan, gemeten
naar de ’Goysemaet’. In ditzelfde besluit
vermeldt men ook nog, dat er bakkersrogge
gemalen wordt en gerst gebroken voor de
brouwerijen.
Waren op de kaart van Jacob van Deventer
alleen molens aangegeven buiten de
stadswallen, uit een verzoek gedaan op 27
februari 1663 blijkt dat er reeds een molen
op het bolwerk staat aan het einde van de
Cattenhaeg. Nu zou men spreken van
bolwerk Nieuw-Molen aan het einde van de
Cattenhagestraat. Uit het verzoek blijkt dat
de molen er reeds een geruime tijd staat,
want men vraagt toestemming om hem af te
breken. De reden hiervan wordt in het
resolutieboek gegeven. Men blijkt echter de
maalcapaciteit van de molen niet te kunnen
missen, daar het stadsbestuur alleen accoord
gaat mits er een bequame rosmolen voor in de
plaats komt. Zo werd bijvoorbeeld in het
Gildeboek van Amsterdam bepaald, dat er
per 1500 inwoners van de stad en haar
omgeving één koppel maalstenen moest en
mocht wezen. Was dat hier in Naarden ook
zo geregeld? We weten het helaas niet.
Niet alleen dat men toestemming diende te
hebben van de vroedschap om een molen te
mogen plaatsen, ook was men verplicht het
zogenaamde windrecht te betalen. Dit recht
kwam niet de stad toe, maar de Heer die de
wereldlijke rechten bezat over het gebied,
waarin de molen stond.
Zo is er nog een windrecht-heffingslijst,
gedateerd 10 oktober 16658', waaruit blijkt
dat Naarden toen een viertal windmolens
moet hebben gehad. Dit waren respectieve
lijk de twee korenmolens ’De Juffrouw’ en
’De Joncker’, een volmolen ’De Wildeman’
en nog een molen, waarvan de funktie niet is
vermeld.
In 1673 worden de vestingwerken gemoder
niseerd onder leiding van de architekt
Adriaan Dortsman. De bolwerken worden
danig overhoop gehaald, waardoor de
plaatsen van de molens ter discussie komen
te staan9).
Hieruit komt een hooglopend meningsver
schil voort tussen de architekt en de mole127

naar van de molen op het Amsterdams
bolwerk. Er worden door beide partijen
diverse plaatsen voorgesteld, maar men
komt niet tot elkaar. Tot een besluit om de
achtkante molen te plaatsen komt het
voorlopig niet. Dit waren wellicht niet de
enige problemen met de molens. In 1709
ontstaan er moeilijkheden met het al of niet
malen van graan door de ingezetenen van
Bussum.
Al deze problemen komen wellicht voort uit
het feit, dat het met de molens zakelijk geen
vetpot meer is. Dit blijkt eens te meer uit een
stuk van het jaar 1721, waarin molenaar Jan
de Jong een tweetal windkorenmolens
nalaat. De eerste staat op het bolwerk ten
westen en een kennelijk sterk vervallen
exemplaar op het bolwerk ten noorden van
de stad. De molens worden getaxeerd op
respectievelijk ƒ 4.000 - en ƒ 300,-. De
laatste zal dus wel niet meer in gebruik
geweest zijn. Ondanks deze constatering
zien anderen toch nog wel brood in het
muldersvak, daar de vroede vaderen op
5 augustus 1757 een verzoek ontvangen van
Willem Kerkhoff om het vak van korenmole
naar te mogen gaan uitoefenen.
Het blijkt achteraf toch geen succes om een
korenmolen in bedrijf te houden, want
Willem Kerkhoff zendt drie jaar later, op
1 oktober 1761, een brief aan de Staten van
Holland en West Friesland met de medede
ling dat hij veel last ondervindt van maalwerk
verricht door mulders in de dorpen Bussum
en Muiderberg. Ht antwoord van de Staten
is niet bekend, maar het is wel duidelijk dat
het sukkelen blijft met de molen van
Kerkhoff. Men doet nog een poging de zaak
wat op te vijzelen door te verzoeken het
maalloon te verhogen. Maar dit verzoek is al
afkomstig van Sara Elizabeth Philipsen,
weduwe van Simon Kerkhoff, kennelijk een
zoon van de eerder genoemde molenaar. Na
uitvoerig overleg en onderzoek wordt tot
verhoging van het maalloon toestemming
verleend.
Het mocht echter niet baten, daar het
noodlot voor de molen hard toeslaat: op 31
maart 1807 brandt de molen namelijk tot de
grond toe af.
Heeft de stad Naarden daarna twee jaar of

langer zonder molen gezeten? Pas op 18
april 1809 komt er een verzoek van een
zekere A. Heymerik, wonende te Amster
dam, om een opgave van de in Naarden
gehanteerde maallonen.
Hierop kan kennelijk niet direct een
antwoord gegeven worden of de vroedschap
is hiertoe niet bevoegd. Duidelijk is dit niet,
maar op 28 mei van hetzelfde jaar komt het
antwoord van de Landdrost van het Departe
ment Amstelland, die de maallonen vaststeltIU).
Dan krijgen we een bevestiging op onze
vraag of Naarden geen korenmolens meer
bezat. Op 29 mei doet de vroedschap
namelijk de mededeling, dat er geen gemaal
meer is ten behoeve van de in de stad
gevestigde 8 bakovens goed voor 80 a 90
broden van 3 pond elk. Tevens vermeldt
men nog een tweetal koekovens van 50
broden elk. Later zal blijken, dat dit niet
geheel waar is. Deze ongewenste toestand
duurt voorlopig nog voort tot 1826, wanneer
Aaltje Blanken, huisvrouw van H. Horsman
uit Krimpen aan de Lek, belangstelling
toont en informeert naar de mogelijkheden
tot het oprichten van een nieuwe korenmo
len op het bastion Turfpoort. Haar wordt
toestemming verleend met de bepaling dat
in geval van oorlogshandelingen zij de molen
op eigen kosten van het bolwerk dient te
verwijderen.
De molen is er nimmer gekomen, dus Aaltje
zag er, gezien de politieke toestand in
Europa, kennelijk vanaf, het roerige Franse
tijdperk is tenslotte aangebroken. Pas in
1855 komt de kwestie van al of niet een
nieuwe korenmolen weer officieel ter
sprake, wanneer E.B.J. Robin belangstel
ling toont.
Hij wil echter geen molen plaatsen op een
der stadsbolwerken, maar buiten de stad op
een stuk gemeentegrond, liggende op de
Schaepenmeent. Hiertoe wordt hem
erfpacht verleend a ƒ 12,- ’s jaars. De molen
is dan ook werkelijk geplaatst, maar helaas
onder een slecht gesternte om meerdere
redenen.
De tijd is namelijk aangebroken van de
zwarte rokende en stomende duivel, de
stoommachine! De firmanten Kloot en
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Hooghwinkel, eigenaren van een maalderij,
geven te kennen een stoommachine te willen
plaatsen in hun gecombineerde grut- en
korenmolen. Deze maalderij was gevestigd
aan de Kerkstraat binnen de stad. Dit was de
huidige Bussummerstraat en om precies te
zijn op nummer 14. Uit de vermelding van de
combinatie grutkorenmolen valt af te leiden,
dat er toch wel gemalen werd in de stad (al
betrof het hier een rosmolen), ondanks de
mededeling van de vroedschap dat dit niet zo
was.
Al met deze tegenslag geconfronteerd sloeg
het noodlot van de Rode Haan ook toe voor
Robin's windkorenmolen, daar de molen in
1867 afbrandde. De molen werd dus maar 20
jaar oud.
Toch blijken er altijd weer mensen te zijn,
die de zaken rooskleuriger inzien. Molenaar
Evert van der Born, een voorganger van het
bekende Naardense geslacht Van der Born,
trekt de stoute schoenen aan en bouwt op de
restanten van de afgebrande molen een
nieuwe op onder de veelzeggende naam 'De
Hoop’. De molen komt in 1868 in bedrijf als
gemengd gemaal, dat wil zeggen zowel voor
consumptie- als boerengemaal1'k
Molenaar Van der Bom heeft meer geluk,
want hij maalt rustig verder tot ver in de
jaren twintig van deze eeuw. Maar ook dan
sneuvelt deze molen onder de druk van de
coöperatieve maalderijen, het noodlot van
honderden molens in ons land. Het gezegde
is ’molens sterven staand', zo ook 'De
Hoop'. Het sterven duurde toch nog een
tiental jaren, daar de slopershamer pas in
1935 er definitief een eind aan maakte,
ondanks protest van de Vereniging De
Hollandsche Molen.
Met deze molen is wellicht het boek ’Molen
historie voor Naarden’ voorgoed gesloten,
maar wie weet?
Volmolens

Zonder het vollen geen lakenhandel of
weverijen. De stad Naarden kende vroeger
een bloeiende lakenhandel en industrie,
welke Leiden naar de kroon stak. Geweven
werden in wezen geen laken stoffen, maar
een speciaal soort wollen kleed, dat pas na

de bewerking in de volmolen was omge
vormd tot laken van zogenaamde puike
kwaliteit. Deze molens stonden altijd zover
mogelijk van de stad om de reden die door
hun scheldnaam al duidelijk wordt gemaakt;
ze werden ook wel 'stinkmolen' genoemd.
De bewerking van de wollen stoffen vond
plaats in een van stampers voorziene
waskuip en gevuld met vloeistof van een wel
heel bijzondere samenstelling. Als grond
stoffen voor deze vloeistof dienden water,
volaarde, reuzel en als toevoeging een
behoorlijk deel gerotte menselijke urine.
Dat er in de Zaanstreek ooit een molen de
Zwarte Bunzing heeft gestaan met als
funktie volmolen spreekt dus boekdelen. De
volmolens van de stad Naarden stonden aan
de Karnemelksloot op de Gemeneweide.
Het vollen van geweven stoffen, aanvanke
lijk gedaan door de zogenaamde voetvollers,
door het stampen met de blote voeten in
grote speciale waskuipen, was reeds bekend
in het begin van de 17e eeuw12). Al snel werd
dit overgenomen door de rosvolmolens
gevolgd door door de wind gedreven
volmolens. Deze volgorde zal zich naar alle
waarschijnlijkheid ook zo voltrokken
hebben in Naarden.
De eerste vermelding van zaken rond een
volmolen, betreft een verzoek van Peter van
Eist ingediend in 1615 en het gaat hier reeds
om een windvolmolen. Hij geeft te kennen
een dergelijke molen te willen bouwen en
daarvoor een geschikte plaats te zoeken. Hij
verkrijgt een goedgunstige beslissing en de
vroedschap zal met hem samen een goede
plaats vaststellen gelegen aan de 'Keeremelcksloot'. De toestemming verkrijgt hij
voor de duur van een tiental jaren; als
verplichting wordt echter gesteld, dat de
molen ten eerste gebruikt moet worden voor
de plaatselijk gevestigde draperijen. Tevens
zal hij, indien nodig, een tweede volmolen
moeten bouwen als het aanbod van te vollen
stoffen te groot wordt voor de eerste molen.
De vroedschap heeft deze laatste bepaling
kennelijk met verstand van zaken aan het
contract toegevoegd, daar ze reeds op 30
december 1620 aan Van Eist verzoekt de
tweede volmolen inderdaad te plaatsen. Hij
moet echter op 7 januari 1622 door het
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stadsbestuur aan zijn contractuele verplich
tingen herinnerd worden.
Of de molen ooit door hem gebouwd is, valt
te betwijfelen. Was de lakenhandel inmid
dels al zover teruggelopen, dat Van Eist er
weinig of niets voor voelde? Doch Peter van
Eist blijkt uit een mededeling van 1624 niet
de enige volmolenaar te zijn. In dat jaar
moeten de vroede vaderen de meesters van
de volmolens, staande op de ’gemene
Weijde’ er aan herinneren, dat zij net als alle
andere burgers hun ’exchanse’13*dienen te
betalen. De volmolenaars hielden zich
kennelijk niet zo strak aan de stadsregels,
daar twee van hen voor de raad werden
gedaagd. Dirck Visnick en Claes Penten
moeten erop gewezen worden dat, gezien
hun contractuele verplichtingen, de volmo
lens als eerste ten dienste dienen te staan van
de ingezetenen van Naarden.
Het bleef rommelen in de vollersgemeenschap. Veelzeggend is in dit geval het
afwijzen van een verzoek om een bestaande
ros-volmolen te verbouwen tot oliemolen.
Dit verzoek was afkomstig van Gerrit Jansen
van Loenen in 1643.
Maar daarentegen komt een ander, Isacq
Vermoten op 15 juni 1645 met het verzoek
om een tweede volmolen te mogen plaatsen
naast de reeds aanwezige molen aan de
Karnemelksloot. Hij wil de molen geschikt
maken voor het vollen tot laken en duffel,
compleet met zogenaamde ’hange’, zijnde
droogschuren voor het uithangen en drogen
van het gereedgekomen werk.
Hem zal door het stadsbestuur een geschikte
plaats worden aangewezen en hij krijgt een
vergunning voor zes jaar.
Dan vinden we als laatste mededeling in de
resolutieboeken een aantekening, gedateerd
18 oktober 1650, waarin melding wordt
gemaakt van een volmolen. Derck Schut wil
een dergelijke molen opzetten op de
voormalige kloostergronden binnen de
vesting. Het zal een rosmolen moeten
worden, dus een van een kleinere capaciteit
dan een windmolen.
Wellicht in verband met de nogal penetrante
geur die het volprocédé met zich meebrengt,
vergadert de vroedschap hier uitgebreid
over en pleegt overleg met Hans Barthelsen

Bennit en mr Simon Roos. Hiermede valt
het doek voor de stad Naarden wat de
volmolens betreft. Wanneer de laatste
volmolen gesloten werd is niet vermeld,
maar dit zal wel samengevallen zijn met het
einde van de lakenweverijen in de stad zo
rond 178014).
Zaagmolen

Zaagmolens zoals deze in en rond de stad
Amsterdam of in de Zaanstreek hebben
gestaan, heeft Naarden niet gekend. Deze
molens waren echt gebouwd voor het zagen
van balkhout uit de ruwe stam, de ’balkenzager’ of planken, het wagenschot, de ’wagenschotzager’. Deze beide molentypen waren
wat hun zaagwerk betreft verschillend
uitgevoerd.
De molens waar wij naar moeten kijken, zijn
de kleinere modellen, veelal uitgevoerd als
een kleine wipmolen op een schuur, onge
veer te vergelijken met het model van de
molen het Haantje te Weesp.
Zaagmolens zijn er maar weinig geweest in
Naarden en die er zijn geweest waren nog
maar van heel klein formaat. In de Zaan
streek zou men zo’n molentje een lattepikkertje noemen, een type alleen geschikt om
klein hout te verzagen. Zo vinden we een
verzoek tot het mogen plaatsen van een
dergelijk molentje op zijn woonhuis door
Van Janssen van Duyn.
Deze Van Duyn, een lid van een belangrijk
bouwmeestersgeslacht voor de stad Naar
den, deed dit verzoek op 31 januari 1623.
Daarna treedt de stilte rond het met wind
kracht zagen van hout gedurende 300 jaren
volledig in.
Pas in 1919, om precies te zijn 9 oktober van
dat jaar, vraagt Johannes van Kooten
destijds reeds bezitter van een uitgebreide
timmerwinkel, vergunning aan om voor
eigen gebruik een zaagmolen te mogen
plaatsen15*.
Het verzoek wordt ingewilligd en zo verrijst
aan de Amsterdamsestraatweg no. 735 de
wiekendrager ’Elck zijn Zin'. Ruim twintig
jaar heeft de zaagmolen de planken en
balken verzaagd tot bruikbaar timmerhout,
tot hij in de oorlogsjaren 1942-1943 geruis
loos verdween uit het stadsbeeld.
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De blauwselmolen

De fabrikage van ’blauwsel' was in vele
gevallen een neventaak van diverse molens.
Men produceerde hier het bij vele ouderen,
die zich voor de tweede wereldoorlog bezig
hielden met het doen van de was, bekende
blauwsel dat werd toegevoegd aan het
spoelwater voor een witter resultaat.
Het produkt werd vervaardigd uit kobalt
vermengd en gebrand met potas. Dit alles
werd veelvuldig gespoeld met water en men
liet het daarna bezinken. Het gedroogde
bezinksel werd daarna met kleine kantsteentjes uiterst fijn gemalen en in kleine linnen
zakjes verkocht.
Slechts één vermelding van een aanvraag tot
het inrichten van een dergelijke molen is
gevonden en wel een gedateerd op
13 oktober 1622. Ook hier is Peter van Eist,
van de volmolens reeds bekend, de aanvra
ger.
De vroedschap gaat akkoord en zal voor
deze molen een geschikte plaats aanwijzen.
Doch hiermee is dan ook alles verteld, wat
bekend is van de activiteiten in deze richting.
Maar gezien de vele blekerijen, die rond de
vesting waren gevestigd langs de Bussummervaart en aan de diverse zanderij sloten
zal de molen wel in bedrijf gekomen zijn,
maar hier is niets van terug te vinden.
wordt vervolgd.
Verantwoording illustraties
Titelpagina: C.G. Scheltema.
Naarden’s Geschiedenis, Stadsarchief: G.A. Naarden.
Restauratie Vesting: Rijksgebouwendienst, Stichting
Vrienden v/d Vesting Naarden, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.
Bastion Oud-Molen: tekeningen auteur, coll. H. Schaftenaar, A.R.A. Den Haag.
De groene Vesting: tekeningen auteur.
Landgoederen: coll. Goois Museum, A.R.A.
Hofstede Oud-Naarden: tekeningen auteur, coll.
H. Schaftenaar, R.A. Haarlem.
J.P. van Rossum: coll. Kooyman-van Rossum,
coll. Speerstra.
Veilingvereniging: coll. auteur.
Zes polders: coll. streekarchief Hilversum.
De flora langs de kust: tekeningen W.K. kraak, Bussum.
Molens in en rond Naarden: coll. Goois Museum.
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Stichting ’Tussen Vecht en Eem’
Uitnodiging voor de Open Dag - 20 mei 1989 te Naarden

Aan:
- de donateurs van T. V.E.
- de leden van de Vereniging van Vrienden van
het Gooi
- de leden/donateurs van binnen T. V.E.
samenwerkende organisaties
- de leden van het algemeen bestuur van T.V.E.
- overige belangstellenden
De Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert
haar Open Dag dit jaar in Naarden.
Het is een hoogtepunt in de activiteiten van
T.V.E.: contacten met vele organisaties kunnen
worden gelegd of hernieuwd en allen, die in het
Gooi en de Vechtstreek geïnteresseerd zijn,
kunnen elkaar daar ontmoeten.
Deze dag is voor iedereen toegankelijk, dus ook
voor belangstellenden, die geen lid zijn.
Het programma treft u hieronder aan. Wij hopen
mede door uw komst op een succesvolle dag.
Mr F. Le Coultre, voorzitter T.V.E.
Programma Open Dag
09.30 uur: ontvangst met koffie in het Stadhuis.

Registratie deelnemers.
09.50 uur: vertrek naar de Grote Kerk.
10.00 uur: opening door burgemeester H.J.

a) Stadhuis. Algemene rondleiding.
b) Stadhuiszolder: tentoonstelling van ’oude
ansichten uit Naarden e.o. uitgegeven door de
firma Sasburg’. Videofilm ’600 jaar Naarden'
en presentatie Archiefdienst.
c) Grote Kerk. Algemene rondleiding.
d) Grote Kerk. Beklimming toren.
e) Comenius Museum en Mausoleum. Bezichti
ging met toelichting.
f) Vestingmuseum. Bezichtiging met toelichting.
Tentoonstelling restauratie vesting Naarden
1964-1989.
g) Bastions Promers en Oranje. Wandeling met
toelichting.
h) Wandeling rond de Vesting. Met toelichting
over de vestingwerken en de historische
beplanting en begroeiing.
De excursie vangen steeds aan om 14.00 uur en
15.00 uur met uitzondering van de wandeling
rond de Vesting, die IV2 uur duurt.
Naar keuze kan deelgenomen worden aan 2
excursies.
De rondleidingen zijn in beginsel gratis toeganke
lijk. Een vergoeding van ƒ 2,50 wordt gevraagd
voor de excursies c, d en f.
Vanaf 16.00 uur: afsluiting in de Turfloods,
Nieuwe Haven 33.

Kastein.
10.10 uur: openbare vergadering T.V.E. (art. 10
van de statuten)
10.30 uur: Voordrachten over:
- ’’Opheffing van de Vestingwet” door de heer
C.G. Scheltema, correspondent van de
Stichting Menno van Coehoorn.
- ’’Landgoederen ten oosten van Naarden” door
de heer A. Farjon, bestuurslid V.V.G. en lid
Onderzoekscommissie Landgoederen.
- ’’Comenius en Naarden” door de heer H.J.
Kastein, burgemeester van Naarden.
Tussen de voordrachten 'Muzikaal Intermezzo'
door de heren W. Kooijmans, organist en M.W.
Jolles, voorzitter redactie, fluit.
12.15 - 12.45 uur: aperitief en regeling middagexcursies
12.45 - 13.45 uur: lunch

Nota Bene:
Aan het bijwonen van de ochtendbijeenkomst zijn
geen kosten verbonden. Voor de lunch zal een
bedrag van ƒ 16,- ter plaatse moeten worden
voldaan.
Het bestuur van T.V.E. nodigt u gaarne uit
bijgaande antwoordkaart zo spoedig mogelijk,
doch in elk geval vóór 10 mei ingevuld terug te
zenden.
Voor verdere informatie vindt u de gegevens van
de bestuursleden voor in dit nummer.

14.00 - 16.00 uur: Excursies
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T.V.E. JAARREKENING 1988 / BEGROTING 1989
1987

Begroting
1988

1988

Begroting
1989

ƒ 22.458,72
633,—
263.91
2.003,51

ƒ 23.000 —
900,—
500,—
2.000,—

ƒ 23.238,24
811,04
383,95
1.958,58

ƒ 23.500,—
900,—
400 —
2.100 —

ƒ 25.359,14

ƒ 26.400,—

ƒ 26.391,81

ƒ 26.900,—

f 14.832,49
4.250,—
1.837 —
2.338,60
1.658,33
86.23
356,49

f 15.000 —
4.250,—
2.500 —
2.500,—
1.600,—
250,—
300,—

f 15.208,—
4.250,—
2.296,91
2.560,68
1.566,66
290,45
219,11

f 15.300 —
4.250,—
2.600,—
2.500,—
1.700,—
300,—
250,—

ƒ 25.359,14

ƒ 26.400,—

ƒ 26.391,81

ƒ 26.900,—

UITGAVEN
Tijdschrift
Opendag
Andere uitgaven
Administratie

ONTVANGSTEN
Donateurs
Subsidie provincie
Subsidie gemeenten
Verkoop tijdschrift
Advertenties
Interest
Nadelig saldo

31-12-1988

BALANS
Amro Bank
Postbank
Roparco
Debiteuren
Subsidies

ƒ

4.574,68
7.226,69
4.497,44
833,33
5.700,—

ƒ 22.832,14

31-12-1988

(31-12-1987)

744,40
4.500,—
8.854,—
8.733,74

(ƒ
610,64)
( 4.500,—)
( 8.509,50)
( 10.581,94)

ƒ 22.832,14

ƒ 24.202,08

(31-12-1987)
(ƒ
(
(
(
(

6.426,63)
5.725,45)
7.000,—)
- )
5.050,—)

Vermogen
Publicaties
Vooruitontv. donaties
Crediteuren

ƒ 24.202,08

ƒ

De heren S.C. van Diest en M.J.M. Heyne, leden van de kascommissie, hebben de boeken van de penningmees
ter gecontroleerd en in orde bevonden.
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 14 maart 1989 de jaarrekening over 1988 en de begroting voor
1989 goedgekeurd.

Jaarverslag T.V.E. over 1988
Open dag
O ok dit jaar was de O pen Dag w eer een hoogte
punt. We richtten ons deze keer op de beide
Loosdrechten. O p 28 mei kwamen ongeveer 200
belangstellenden naar de oude pastorie, waar
iedereen m et koffie werd ontvangen. H ierna
begaf men zich naar de fraai gerestaureerde
Sypekerk, waar burgem eester J.J. Gieskens de
dag opende. Na de openbare vergadering spraken
de heer J. D aam s over het Loosdrechts Landschap, de heer A .W .A . van der G oes over de
Jonker van Sypesteijn en de heer L. A tem a over
de restauratie van de Sypekerk.
Als slot van de bijeenkom st werd afscheid
genomen van dr A .C .J. de V rankrijker als
redactievoorzitter. Hij heeft deze functie bekleed
vanaf de oprichting in 1970. Alle jaargangen, fraai

ingebonden, werden hem als dank aangeboden
door de heer Le C oultre, voorzitter van T .V .E .
Een gezellige lopende lunch werd genoten in de
kerk, w aarna iedereen zich op weg begaf naar een
van de excursies. Men kon v aren , wandelen of het
kasteel Sypesteijn bekijken, ook een rondvlucht
boven het gebied was mogelijk.

Tijdschrift
D e titel van het tijdschrift is vanaf jaargang 1988
’Tussen V echt en E em ’. Jaargang en num m er
staan op de buitenkant vermeld.
Als voorzitter van de redactie heeft m r M .W .
Jolles de plaats ingenom en van dr A .C .J. de
V rankrijker. Twee nieuwe rubrieken zijn in het
tijdschrift opgenom en, namelijk van 'H et Goois
M useum ’ en van de ’Stichting Gooisch N atuurre
servaat’.
Een repertorium van T .V .E . artikelen 1970-1987
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is uitgegeven in een oplage van 350 ex. Deze zijn
goed verkocht.
De samenwerking met V.V.G. blijft uitstekend,
de beide uitgevers hebben een keer met de
redactie vergaderd.
Bestuur

Het A.B. vergaderde twee keer, op 8 maart als
gast van Albertus Perk in gebouw ’de Akker’ en
op 7 september in het ’Goois Museum’. Ter
gelegenheid van de opening van dit museum
kreeg deze bijeenkomst een feestelijk tintje. Na
het officiële gedeelte hield mevrouw Addink een
inleiding over het net geopende museum en leidde
de aanwezigen rond. Vervolgens vertoonde de
heer Stork zijn mooie dia’s, met als uitgangspunt
het bekende Verkade-album over de Vecht. De
avond werd besloten met een glas wijn. Op deze
avond waren ook introducées van harte welkom.
De heer H.J. A.H.G. Metselaars heeft zijn
lidmaatschap van het A.B. opgezegd, aangezien
er nu twee gediplomeerde archivarissen functio
neren in het Gooi. De heer H. van Goudoever is
toegetreden als lid.
Het D.B. kwam regelmatig bij elkaar.

een later tijdstip geplaatst worden, verhogen het
spreidingseffect dat de redactie beoogt. Eén
speciale gemeente is dan niet voor geruime tijd
'behandeld’, maar komt andermaal onder de
aandacht.
In de loop van het jaar werd een begin gemaakt
met twee vaste rubrieken: het Goois Museum en
het Goois Natuurreservaat. Zulks in overeen
stemming met het streven van de beide uitgevers.
Voor de vierde maal verscheen er een bibliografie
van publicaties uit het werkgebied. Mevrouw
C.M. Abrahamse blijft het zeer op prijs stellen,
wanneer u haar op de hoogte stelt van publicaties,
die verschenen zijn over het betreffende gebied.
De samenwerking met het Goois Museum,
Stichting Gooisch Natuurreservaat, het Streekar
chief te Hilversum, drukkerij Spieghelprint,
fotozetterij Alfazet en tekstverwerkingsbureau
Quick Typing Service bleef uitstekend.
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp

Actualiteiten

P. A.C. Scholten-van der Laan

Jaarverslag van de redactie
’Les vies les plus heureuses n’ont pas d’histoire.’
Het redactiestatuut schrijft niettemin een
jaarverslag voor.
Onder leiding van de nieuwe voorzitter kon de
redactie in 1988 even prettig en harmonieus
functioneren als tevoren.
Tot aller spijt heeft J. van der Woude uit Eemnes
te kennen gegeven toch niet over voldoende tijd te
beschikken om met volle inzet aan het redactie
werk deel te nemen en heeft daarom de redactie
verlaten.
Het afgelopen jaar werden wederom ongeveer
dertig artikelen gepubliceerd. Het grootste aantal
had betrekking op ’Loosdrecht’. Elk jaar is het
voor de redactie een verrassing wat de samenwer
king met een Historische Kring op gaat leveren.
Het zeer gevarieerde nummer met zestien
artikelen van uiteenlopende aard getuigt van de
uitstekende samenwerking met de HK Loos
drecht.
Het feit dat er voor een speciaal nummer soms te
veel kopij binnenkomt blijkt een gunstig effect te
hebben. Artikelen die in overleg met de auteur op

Fototentoonstelling van de prenten
van de Gooise dorpen en Eemnes uit
de 17e, 18e en 19e eeuw
In 1989 viert de R.K. Scholengemeenschap Laar
en Berg haar 20-jarig bestaan. In dit kader worden
diverse activiteiten georganiseerd.
Een van deze activiteiten is de organisatie van een
fototentoonstelling van minder bekende prenten
van de Gooise dorpen en Eemnes uit de 17e, 18e
en 19e eeuw.
De Scholengemeenschap betrekt haar leerlingen
voornamelijk uit Laren, Hilversum, Huizen,
Blaricum, Bussum en Eemnes. Daarom werd bij
de opzet van de tentoonstelling gekozen voor
prenten van deze plaatsen.
De tentoonstelling vindt plaats van 27 mei tot en
met 8 juni 1989 in de aula van de Scholengemeen
schap, Langsakker 4, Laren (naast het Sint
Janskerkhof) en is in principe voor iedereen gratis
toegankelijk.
Ook in de weekenden is de tentoonstelling te
bezichtigen. De openingstijden worden in een
later stadium bekend gemaakt.
Van een deel van het tentoongestelde materiaal
zal een fraaie catalogus worden samengesteld.
Deze zal voor een geringe vergoeding verkrijgbaar
zijn.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
Gemeente Hilversum
In januari 1989 bracht de gemeente een nota in de
openbaarheid getiteld: ’Ruimtelijke Verkenning
Hilversum - Van verdichten naar stedelijke
randzöne’. Op zichzelf een verdienstelijk
overzicht van de resterende eventuele bouwloca
ties in de gemeente, maar met onheilspellende
implicaties voor zowel het overgebleven stedelijk
groen als -vooral!- voor een aantal natuurterrei
nen langs de gemeentegrenzen.
De Vereniging richtte zich tot B. & W. met kritiek
op de gevolgde procedure en met voorstellen voor
zinvolle inspraakmogelijkheden. Verder werd
aan de leden van de gemeenteraad een historisch
overzicht gestuurd over de ontwikkeling van de
woningbouw in het Gooi, een stuk dat veel
waardering ondervond.
Op de oriënterende vergadering over dit
onderwerp van de gezamenlijke raadscommissies
op 27 februari 1.1. werd duidelijk, dat bebouwing
in de zogenaamde randzöne bijna unaniem door
de raad wordt afgewezen. Hiermede zijn de
gevaren voor aantasting van het stedelijk karakter
van Hilversum echter nog allerminst van de baan.
De Vereniging zal de verdere ontwikkelingen
nauwlettend en op de voet volgen. Naar onze
mening behoort grootschalige woningbouw ten
behoeve van de Gooise gemeenten in principe
plaats te vinden in de polder Zuidelijk Flevoland
(in de te realiseren vierde kern van Almere ’Almere Sticht’).
Gemeente Naarden

In augustus 1988 maakte de Vereniging, op grond
van te verwachten lawaai-overlast, bezwaar tegen
het tracé van een treintje, zoals voorgesteld in het
uitwerkingsplan Oud Valkeveen, dat door de
gemeente Naarden werd opgesteld met betrek
king tot het nieuw in te richten recreatiepark Oud
Valkeveen. In februari 1989 werd bericht
ontvangen, dat mede op grond van de door ons
ingebrachte bezwaren, Gedeputeerde Staten hun
goedkeuring aan dit uitwerkingsplan hebben
onthouden.
(Afgesloten 1 maart 1989).

Bestuurssamenstelling

Op de algemene ledenvergadering op 27 april
1989 zal door het bestuur worden voorgesteld
mevrouw G. Hamminga-van der Vegte tot
bestuurslid te benoemen en de heer E.J. van
Busschbach te herbenoemen voor een tweede
bestuursperiode van 4 jaar. Behoudens goedkeu
ring van deze benoemingen door de vergadering,
ligt het in de bedoeling dat mevrouw Hamminga
het secretariaat overneemt van de heer Van
Busschbach.
Statutenwijziging

Onder meer met het oog op de veranderde
opvattingen in de samenleving over de bescher
ming van natuur en landschap, acht het bestuur
het wenselijk de statuten van de Vereniging aan te
passen en waar nodig te wijzigen. Tevens zullen
de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement
in de statuten worden geïntegreerd.
De tekst van de gewijzigde statuten, zoals
afgedrukt in het februarinummer van het
tijdschrift, zal aan de algemene ledenvergadering
op 27 april 1989 ter goedkeuring worden
voorgelegd.
Samenvatting van het jaarverslag over 1988

Sedert enkele jaren worden, uit oogpunt van
ruimtebesparing, de jaarverslagen van de
vereniging niet meer in extenso in het tijdschrift
afgedrukt. Daarom volgt hier een korte samenvat
ting van het verslag van de secretaris over 1988.
Overigens is het officiële jaarverslag natuurlijk te
allen tijde voor leden verkrijgbaar op aanvraag bij
de ledenadministratie (zie binnenzijde omslag).
Eind 1988 telde de Vereniging 4087 leden,
hetgeen een kleine toename betekent ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in
april trad de voorzitter, de heer J.E. Brikkenaar
van Dijk, af na een statutaire bestuursperiode van
8 jaar, waarvan 7 jaar als voorzitter. In zijn plaats
werd als voorzitter gekozen het bestuurslid, de
heer H. van Goudoever. Tevens trad af de
vice-voorzitter, mevrouw M. van Mierop-Kaayk
en werd als nieuw bestuurslid gekozen mevrouw
E. Goldfinger-Albertis. De huidige samenstelling
van het bestuur staat op de binnenzijde van de
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omslag.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd
gehouden op 21 april 1988 in theater ’t Spant te
Bussum. Na het officiële gedeelte hield de heer dr
H. van der Cammen een lezing over 'De vierde
nota Ruimtelijke Ordening en de toekomst van
het Gooi’, een uiterst actueel onderwerp,
aangezien de veelomvattende Vierde Nota eerst
in de voorgaande maand in de publiciteit was
gekomen.
Het tijdschrift ’Tussen Vecht en Eem’ oogstte
andermaal veel waardering. De jaargang 1988
omvatte 256 pagina’s en het themanummer was
ditmaal gewijd aan de gemeente Loosdrecht.
Wat betreft de dagelijkse werkzaamheden werd
het verslagjaar vooral gekenmerkt door een
stroom van lijvige rapporten door verschillende
overheden op de gebieden van ruimtelijke
ordening en natuur- en landschapsbeheer. De
commentariëring van deze schrifturen en de
bijbehorende voorlichtings- en inspraakprocedu
res vergden veel energie en tijd van het bestuur. In
het kader van deze stroomversnelling op het
gebied van de ruimtelijke ordening kwam het tot
intensieve contacten met andere milieuorganisa
ties in onze regio.
Van de locale aandachtspunten valt in het kort het
volgende te vermelden.
Blaricum. Na jarenlang getreuzel, heeft de
gemeente zich met voortvarendheid gewijd aan de
opstelling van een bestemmingsplan voor het
gebied van de Warandebergen. Een verheugende
ontwikkeling, maar de Verlengde Bergweg loopt
er nog steeds dwars doorheen!
Huizen. In de zaak van het paardencentrum op
het landgoed De Limiten werden onze bezwaren
tegen het gebruik van de graslanden door
Gedeputeerde Staten afgewezen.
Hilversum. Een gemeentelijk plan tot vestiging
van kantoren in een natuurterrein langs de A-27
kon te elfder ure worden afgewend. Verder
ontwikkelde de gemeente plannen tot bebouwing
van het Hertenkampterrein. Aangezien dit
gebied binnen de bebouwde kom ligt, stelde de
Vereniging zich in eerste instantie terughoudend
op.
Bussum. Hier gaat het om de toekomst van de
Bussummermeent. De Vrienden zijn van mening,
dat dit gebied de bestemming ’agrarisch gebied
met natuurwaarde’ moet krijgen.
Naarden. Bezwaar werd gemaakt tegen enige
aspecten van de voorgestelde inrichting van het
ontspanningspark Oud-Valkeveen.

Als vanouds werden goede betrekkingen
onderhouden met de Stichting Gooisch Natuurre
servaat, welke organisatie een moeilijk jaar
doormaakte. Bij besprekingen over financiële
steun van particuliere zijde was onze vereniging
betrokken.
Een positieve ontwikkeling in 1988 was het
voorstel van de rijksoverheid om een aantal
natuurterreinen in het Gooi aan te wijzen als
beschermd natuurmonument.
Vergrassing van de heide
Het onderstaande werd ontleend aan een artikel
’Vergrassing van heidevelden’ door J.T. de
Smidt, dat verscheen in het tijdschrift ’De Wijde
Blik’ (tijdschrift voor natuur en milieu in Gooi en
Vechtstreek e.o.), 5e jaargang, no. 88/4, februari
1989.
Drs De Smidt is werkzaam bij de Interfacultaire
Vakgroep Milieukunde van de Rijksuniversiteit
Utrecht en is een autoriteit op het gebied van
heidevegetatie en heidebeheer. Onderzoekingen
over het verschijnsel van vergrassing zijn
ondermeer uitgevoerd op de Hoorneboegse
heide.
Hoe komt het dat de heide vergrast?
Vergrassing van de heidevelden, zoals we die nu
bijna overal kunnen waarnemen, kwam tot aan de
zeventigerjaren niet voor. Momenteel is van de
42.000 ha heide in Nederland circa 8.000 ha. in
ernstige mate vergrast.
Hoe komt dat? Iedereen, die enigermate in deze
materie is geïnteresseerd en regelmatig een krant
leest, heeft wel één of meer antwoorden klaar:
luchtverontreiniging, zure regen, heidehaantje,
geen schapen meer. Dat heeft er inderdaad
allemaal wel iets mee te maken, maar een
moeilijker vraag is: Hoe gaat dat nu precies in zijn
werk?
De grassoorten, die de huidige vergrassing
veroorzaken, zijn geen echte heidegrassen. Het
zijn indringers, die in de vegetatie van de gesloten
heidevelden eigenlijk niet thuis horen, hoewel ze
er wel sporadisch in kunnen voorkomen.
Bochtige Smele, die de drogere gedeelten van de
heide vergrast, hoort thuis in het bos. Op de wat
vochtigere delen van de heide is het meestal het
Pijpestrootje, dat een gesloten grasmat vormt.
Hoe hebben deze twee indringers het voor elkaar
gekregen om grote delen van de heide te
overwoekeren?
Hier komt inderdaad de luchtverontreiniging in
het spel en de zogenaamde stikstofdepositie.
Vroeger daalde er met de regen ongeveer 5 tot 10
kg. stikstof per hectare per jaar op de aarde neer.
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Die hoeveelheid is nu in het Gooi toegenomen tot
ongeveer 40 kg. stikstof per ha. en in gebieden
met intensieve veeteelt (delen van Brabant en de
Veluwe) loopt het op tot 80 kg. stikstof per
hectare. Dat kan je nauwelijks 'verontreiniging’
meer noemen, dat is een flinke bemesting! In de
plantevoeding stimuleert stikstof vooral de groei
van bladeren en vooral grassen met hun relatief
grote bladmassa reageren sterk op de beschik
baarheid van stikstof.
Als vroeger op gezette tijden de oudere heidevel
den afgebrand werden (dat gebeurde met opzet
om de vegetatie te verjongen), dan bleef er eerst
niets anders dan gras over. Maar in de voedselarme grond kregen de heidegrassen en ook de
hier en daar aanwezige Bochtige Smele, niet de
kans om agressief uit te stoelen. Heidezaad is
overal in grote hoeveelheden aanwezig (30.000
tot 50.000 zaden per vierkante meter) en blijft
jarenlang kiemkrachtig. Verdwijnt het oude
heidedek, dan valt er licht op de grond en het
sluimerende heidezaad kiemt massaal; na een
aantal jaren is er weer een gesloten dek van
verjongde heide.
Onder een gesloten dek van oude heide houdt de
Bochtige Smele zich rustig en produceert
nauwelijks zaad. Maar verdwijnt het heidedek,
bijvoorbeeld door het heidehaantje of in een
strenge winter (1985 en 1986 - twee elfstedentoch
ten!), dan krijgt tegenwoordig in de met stikstof
verrijkte grond de Smele zijn kans: de graspollen
groeien krachtig uit en produceren en verpreiden
massaal zaad, dat gemakkelijk ontkiemt en op zijn
beurt sterk groeit. Onder het zich sluitende gras
krijgt het heidezaad onvoldoende licht om zich te
ontwikkelen en het pleit is beslecht: de heide
komt niet terug en het terrein vergrast.
Bij het Pijpestrootje is de gang van zaken iets
anders, maar het resultaat is hetzelfde. Als er
voldoende voedsel (stikstof) is, maakt het
Pijpestrootje grote hoeveelheden lange bladeren.
Door de stikstoftoevoer uit de lucht zien min of
meer vrijstaande planten kans om met hun loof de
omringende heideplanten te beroven van licht; de
heide gaat kwijnen en met verloop van jaren
neemt het Pijpestrootje het hele heideveld over.
Vergrassing in meedere of mindere mate is
zichtbaar in alle Gooise heidevelden. maar toch is
de situatie hier nog niet zo ernstig als in andere
delen van het land. Dat komt, omdat we in het
Gooi in mindere mate te maken hebben met
ammoniak-emissie uit de intensieve veeteelt,
waardoor de toegevoerde hoeveelheden stikstof
hier nog relatief laag zijn. Afgezien van een sterke
vergrassing van de heide, veroorzaakt ammoniak
ook een sterke teruggang van mossen en
korstmossen. Ook dit verschijnsel treedt in het

Gooi in mindere mate op dan in andere delen van
het land.
Jaarverslag over 1988 van de Natuurwacht.

De vrijwilligers van de door de Vrienden van het
Gooi ingestelde Natuurwacht kunnen met
voldoening terugzien op 1988.
Het aantal Natuurwachters is iets teruggelopen.
Enige versterking is gewenst.
Met veel inzet werd gesurveilleerd over bos en
heide om het recreërend publiek zonodig te
wijzen op de toegangsregels en vooral op de
noodzaak deze te respekteren.
Hoewel onbegrip een te vaak voorkomend
verschijnsel was, bleken goede en steekhoudende
argumenten in de regel voldoende om overtreders
weer tot het goede pad te bewegen.
Tact en een goede kennis van de natuur zijn voor
de Natuurwachter onontbeerlijk. De relatie met
het natuurbezoekende publiek was in de regel
uitstekend te noemen.
Met regelmaat werden de gevolgen van natuurverstoring en vandalisme geconstateerd met schade
aan flora, bebording, rasters, zitbanken,
archeologische objekten etc.
Verheugd werd kennis genomen van de beheers
plannen van de Stichting Gooisch Natuurreser
vaat. Uitvoering zal naar verwachting gunstige
invloed hebben op herstel van natuurterreinen,
die in de loop der jaren aanzienlijk aan kwaliteit
hebben ingeboet.
De belangstelling voor de in voor- en najaar
georganiseerde wandelingen voor leden van de
vereniging en donateurs van TVE was verheu
gend. Incidenteel werden excursies op speciaal
verzoek uitgevoerd.
De nauw met de Natuurwacht verbonden
Heidevrijwilligers deden uitstekend werk door
handmatig en op kleine schaal plagwerkzaamheden uit te voeren en ongewenste boom- en
struikopslag te verwijderen.
De Natuurwacht was niet alleen in het veld aktief.
Op diverse manifestaties vertegenwoordigde zij
de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Er
werd voorlichting gegeven en aan ledenwerving
gedaan. Steeds meer Gooi-vrienden vonden de
weg naar het secretariaat voor informatie. Een
verheugende ontwikkkeling, waaruit een
toenemende belangstelling blijkt voor de natuur
in de eigen woonomgeving.
Met de Stichting Gooisch Natuurreservaat en het
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
(IVN) werden de gebruikelijke goede kontakten
onderhouden.
W.J.B. Nugteren,
hoofd Natuurwacht
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J. Kamies,
secretaris Natuurwacht.

Wandelexcursies voorjaar 1989

Naardermeertochten 1989

Ook dit jaar hebben wij voor leden met hun
gezinsleden de traditionele ’’Naardermeertochten”
georganiseerd en wel 14 tochten voor in het totaal
ca. 250 deelnemers. De data zijn:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Zondagmiddag
Donderdagmorgen
Zondagmiddag
Zaterdagmorgen
Zondagmorgen
Zondagmiddag
Vrijdagavond
Zondagmorgen
Zaterdagmorgen
Vrijdagavond
Zaterdagmiddag
Zaterdagmorgen
Vrijdagavond
Zaterdagmorgen

30 april
4 mei
7 mei
13 mei
14 mei
21 mei
26mei
28 mei
3 juni
9juni
lOjuni
17juni
23 juni
24juni

Laarderwasmeer.
Datum wandeling: zaterdag 22 april. Vertrektijd:
10.00 uur. Duur wandeltocht: 2 uur. Vertrekpunt:

het toegangshek aan het einde van de Meerweg in
Hilversum. De Meerweg begint bij de kruising
Kamerlingh Onnesweg/Anthony Fokkerweg en is
ook per bus goed bereikbaar.
Voor een bezoek aan het Laarderwasmeer bestaat
meestal grote belangstelling. Geen wonder, want dit
afgesloten natuurgebied is landschappelijk zeer
aantrekkelijk. De Natuurwacht voert u mee door een
bijzondere verscheidenheid aan landschaptypes met
hun specifieke flora en fauna. Op een klein
oppervlak treft u ondermeer heideveldjes aan
waaronder één van de laatste stukjes natte heide van
het Gooi, fraaie bospartijen, aktieve zandverstuivin
gen, plassen en open gras- en mosvlaktes. Hier kunt
u bijvoorbeeld Riet en Heidespurrie - soorten van
totaal uiteenlopende milieus - vrijwel naast elkaar
aantreffen. Vanuit de vogelobservatiehut kunt u een
blik slaan op de aanwezige watervogels.

afvaart
13.00 uur
6.00 uur
13.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
13.00 uur
19.00 uur
9.00 uur
6.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
9.00 uur
19.00 uur
9.00 uur

De kosten van de tochten bedragen ƒ 12,50 p.p. met
eigen vervoer. Bij de bevestiging van uw inschrijving
ontvangt u een routebeschrijving naar het Naardermeer. De tocht op het Naardermeer duurt ca. 3 uur
en wordt gemaakt in open boten. In verband met de
weersgesteldheid zorge men voor passende (warme
en/of regen) kleding. Vergeet ook uw kijker en/of
fotoapparaat niet. Mocht u met vervoersproblemen
zitten, neemt u dan even contact op met mevrouw
Perry.

Vogelexcursie langs de Gooimeerkust.
Datum wandeling: zaterdag 13 mei. Vertrektijd:
09.00 uur. Duur wandeltocht: 2,5 uur. Vertrekpunt:
het Roefje, aan het einde van de oude haven van
Huizen, nabij de pier.

In de maand mei leggen de vogels een grote aktiviteit
aan de dag. Aan de Gooikust is de verscheidenheid
aan vogelsoorten groot. Met wat geluk kunnen er
interessante waarnemingen worden gedaan. Een
uitstekende gelegenheid dus, om met de gids en
aanwezige vogelaars uw vogelkennis verder op te
frissen. Eerst wordt de oude Huizerpier bezocht om
vandaar de watervogels te verkennen. Vervolgens
leidt de excursie langs de vroegere Zuiderzeekust
richting Oud-Naarden, waar een kopje koffie kan
worden gedronken. De weg terug leidt door het
vogelrijke Valkeveense bos- en akkergebied.
(Vergeet niet een verrekijker mee te nemen!)

Aanmelden door storting van het verschuldigde
bedrag op de Bondsspaarbank voor midden- en
oost-Nederland te Amersfoort t.g.v. rek.nr.
94.24.20.985 t.n.v. Naardermeertochten Huizen
(gironummer van de bank 310031).
Op de achterzijde van uw girobiljet s.v.p. duidelijk
vermelden:

1. Naardermeer.
2. Uw naam, adres en gironummer indien deze niet
op de voorzijde van het formulier vermeld zijn.
3. Aantal personen.
4. De LETTER van de tocht van uw voorkeur.
5. De letters van eventueel andere mogelijke data in
volgorde van voorkeur.
Uw aanvragen zullen in volgorde van ontvangst
worden behandeld. Wij moeten ons de vrijheid
voorbehouden om, zoveel mogelijk met inacht
neming van de wensen der deelnemers, hen in te
delen over het beperkte aantal beschikbare plaatsen
per tocht; daarbij moet misschien worden gewisseld
of zelfs teleurgesteld. Wij vertrouwen hiertoe gaarne
op goed begrip en medewerking. U ontvangt tijdig
bericht over definitieve plaatsing.
Informatie mevr. J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34, 1273 EA Huizen.
Tel. 02152-66848.

Wandeling Einde Gooi, Dassenbos en Hengstenberg.
Datum wandeling: zaterdag 10 juni. Vertrektijd:
10.00 uur. Duur wandeling: 2,5 a 3 uur. Vertrekpunt:

NS station Hollandsche Rading.
Dit is bij uitstek een wandeling voor mensen die van
doorstappen houden. Toch zal er onderweg
voldoende tijd zijn om wat te vertellen over de natuur
van het gebied en zijn interessante geschiedenis. De
route voert ondermeer door de bossen van Einde
Gooi aan de uit de Middeleeuwen stammende grens
met Utrecht; Dassenbos en Hengstenberg. Een
afwisselende en verrassende omgeving.
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de secretaris van de Gooise Natuurwacht,
de heer J. Kamies. Telefoon: 02159-15995 (graag na
17.00 uur).

Noteer de excursiedata alvast in uw agenda!
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Varia
Auteurs
Mw. C.M. Abrahamse (geb, 1958). Volgde
bibliothecarisopleiding voor Openbare Biblio
theek, Middelbare archiefschool. Is thans
archivaris, verbonden aan de gemeente Hilver
sum. Woont aldaar.

natuur en milieu. Voorzitter van de Vereniging
Leefmilieu het Gooi. de Vechtstreek e.o..
Hoofdredacteur van De Wijde Blik. Woont te
Hilversum.
mr R.J.W.J. Meyer (geb. 1947). Studeerde
notariaat aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Trad in 1975 in dienst als kandidaat-notaris bij
notaris Van den Bout te Naarden, die hij in 1988
als notaris opvolgde. Sterk geïnteresseerd in
streekhistorie en militaire architectuur. Woont te
Naarden.
G. J. Pouw (geb. 1930). Auteur en illustrator van

Corde Bakker (geb. 1920). Vijfentwintig jaar

kleinhandelaar in aardappelen, groente en fruit,
daarna ruim vijfentwintig jaar commissionair op
de groente- en fruitveilingen in Noord-Holland.
In 1983 gegevens en foto’s verstrekt voor het
boekje Groeien en Oogsten, dat uitgegeven werd
bij de opening van de veiling ’WFO’ West-Friesland-Oost te Zwaagdijk. Daarna meegewerkt aan
het boek 100 jaar veiling en tuinder in Noord-Hol
land, uitgegeven door P. V.O. (Provinciale
Veilingorganisatie voor Noord-Holland), een
artikel over veilingen in Medemblik, in ’Medemblik 700 jaar’, 1989. Woont te Alkmaar.
Mw. C. van den Bout (geb. 1965). Studeert
rechten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Sinds
1985 vrijwillig medewerker bij het Vestingmuseum te Naarden. Geïnteresseerd in de historische
ontwikkeling van verdedigingswerken, woont te
Utrecht.
D. Dekema (geb. 1958). Kandidaats geschiedenis

aan de GU te Amsterdam in 1982, Middelbare
archiefschool 1984, streekarchivaris in de
Bommelerwaard. Sinds 1987 archivaris van de
stad Naarden, woont aldaar.
A. Farjon (geb. 1946). Als wetenschappelijk

gastmedewerker verbonden aan de vakgroep
Bijzondere Plantkunde van de Rijksuniversiteit te
Utrecht. Publiceerde op botanisch en ecologisch
gebied en een monografie over Pinaceae. Woont
te Huizen.
Mw. A.P. Kooyman-van Rossum (geb. 1926).

Landschapsarchitect, oud-wethouder van
Huizen. Publiceerde in 1986 over het landgoed en
de bewoners van Crailo in het tijdschrift TVE.
Woont te Huizen.
Peter van der Linden (geb. 1955). Onderzocht de
flora van het Gooi, publiceert op het gebied van

'Wieksystemen voor Polder- en Industriemolens'.
1982 Kluwer Technische boeken en van diverse
technische les-informatiebladen betreffende
uiteenlopende onderwerpen op molengebied.
Deze bladen werden alle uitgegeven door het
Gilde van Vrijwillige Molenaars als lesmateriaal
voor leden in opleiding. Woont te Naarden.
drs H.G.J. Rigter (geb. 1961). Studeerde sociale

geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij
is thans werkzaam als leraar aardrijkskunde aan
de r.k. scholengemeenschap Laar en Berg te
Laren en scholengemeenschap Pampedia te
Hilversum. Woont te Blaricum.
H. Schaftenaar (geb. 1944). Leraar aardrijkskun
de. Werkzaam aan de r.k. scholengemeenschap
Laar en Berg te Laren. Woont in (de vesting)
Naarden.

Mw. E.A.M. Scheltema-Vriesendorp (geb. 1937).
Studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniver
siteit te Utrecht. Van 1966-1979 bestuurslid van
de stichting Vrienden van de Vesting Naarden.
Sinds 1979 maakt zij deel uit van het bestuur van
de Stichting Tussen Vecht en Eem en sinds 1981
redactiesecretaris van het Tijdschrift Tussen
Vecht en Eem. Woont sinds 1965 in een door
architect Scheltema gerestaureerd pand in (de
vesting) Naarden.
J.A. Versteeg sr. (geb. 1920). Verricht veel

archiefonderzoek over de stad Naarden. Diverse
publicaties in kranten en tijdschriften. Auteurvan
het werkje ’De oude straatnamen van Naarden',
1982. Woont in (de vesting) Naarden.
ir Klaas van der Wiel (geb. 1953). Landschapsar

chitect, werkzaam bij het ministerie van Land
bouw en Visserij voor de provincie Overijssel.
Ontwerper van het beplantingsplan voor de
vesting Naarden uit 1981. Woont te Zwolle.
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BEDRIJVENVERENIGING NAARDEN
De FIN vertegenwoordigt de gemeenschappelijke
belangen van ca. 60 bedrijven, welke gevestigd zijn in
Naarden.

Secretariaat
Simon Stevinweg 25
1401 TB Bussum
S 15108
AMRO Bank: no. 44.12.60.802
Giro bank: no. 32750
K.v.K. no. V 516706

Bestuur
voorzitter: ing A.W. Boersma
S 19781
vice-voorzitter: J.A. Kelderman
® 47823
secretaris: H.J. Buter
® 15108
penningmeester: G.J. Mei
S 58611

liüfhu

Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het gezamenlijk naar buiten optreden
- het formuleren van standpunten
- het ondernemen van akties en aktiviteiten
De FIN zet zich in voor het onderhouden van goede
kontakten met doelgroepen als: het College van B & W
van Naarden, de Gemeenteraad en de Naardense
bevolking.
Voorts werkt ze aan de verbetering van milieu/veiligheid en verleent steun aan de aanpassing van het
beroepsonderwijs.

De FIN verheugt zich in de aandacht die onze stad
in dit nummer krijgt.

ma. tot en met v r................... 10.00 - 16.30 uur
zat., zon. + fstd.................... 12.00 - 17.00 uur
tevens gedurende de kerstvakantie
(aangepaste openingstijden)
25, 31 dec. en 1jan. gesloten
toegangsprijs: volw. 3,-; kind. 2 -

Schuttersdagen: 2e paasdag, 2e pinksterdag

NEDERLANDS
VESTINGMUSEUM
TE NAARDEN

en elke 3e zondag in de maanden
mei t/m sept. demonstraties tussen 14.00 en
16.00 uur.

geopend vanaf 20 maart
t/m 31 oktober

WESTWALSTRAAT 6, 1411 PB NAARDEN
TELEFOON 02159-45459

RESTAURANT

■■I
Bill
Bistrot-a-Vin
N ieuwe Haven 33
1411 SG Naarden-Vesting
Telefoon: 02159-42990
ELKE DAG GEOPEND VOOR LUNCHES EN DINER.
ZATERDAG GESLOTEN TOT 5 UUR
EN ZONDAG DE HELE DAG GESLOTEN.

Jan Toeback s Uurtje
Happy hour van half 6 tot half 7, dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van GoldenTulip JanT abak.
Dan zit het werk erop en zijn de borrelhapjes gratis.
Alle reden om nog even te blijven plakken.

Op vrijdag en zaterdag
Live pianomuziek

GOLDEN
TULIP JAN TABAK
IN THE GARDEN OF AMSTERDAM
Amersfoortsestraatweg 27, 1401 CV BUSSUM Telefoon 02159 59911 telex 73388.

Ja, want u hééft meer aan een
bank die meer voor u doet
Meer service, meer aandacht,
meer advies. Bovendien is de
Bondsspaarbank de enige
bank, waar u dankzij een
uniek komputersysteem, snel

geholpen kunt worden en
waar ’t niet uitmaakt bij welk
kantoor u langs gaat
Da’s nou de Bondsspaarbank.
Kortom een bank voor jong
en oud.

Dus de
Bondsspaarbank
doet méér
voor mij?_____
• kompleet dienstenpakket
• minimale wachttijden
• 150 jaar ervaring in sparen

• altijd ’n kantoor in de buurt
• in vele plaatsen zelfs op
zaterdag open

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank

5

Midden Noord en Oost Nederland

spaarbank

Over Perzische tapijten zijn
duizend-en-één verhalen te vertellen.
In de rijke traditie van de tapijtkunst
heeft de symbolische waarde van
bepaalde motieven altijd een grote rol
gespeeld. Van Blaricum en Vis kent als
geen ander de diepere betekenissen die
in een kwaliteitstapijt zijn verweven.
Die bijzondere kennis gebruiken wij om
de waarde van een tapijt te beoordelen.
Door de jaren heen hebben wij
een befaamde kollektie opgebouwd die
met zorg in stand wordt gehouden.
Maar wij laten u ook genieten van de
mystieke dimensie die in een Perzisch
tapijt verborgen zit.

Detail:
Kazak 29c eeuw.

VAN BLARICUM EN VIS
PERZISCHE TAPIJTEN

Van Blaricum en Vis vertelt u meer over een Perzisch tapijt dan de prijs alleen
's-Gravelandseweg 35,1211 BP Hilversum
Telefoon 035-18434
Voor meer informatie kunt u onze brochure schriftelijk aanvragen.

(hoek Alb. Perkstraat)

J.D.R. Nienaber & Zn. b.v.
Makelaars/Taxa teurs
onroerende goederen
Administratie

&

Assurantiën/Hypotheken
W o n in g g id s o p a a n v ra a g

LidNVIM

Stationsplein 10 1404AMBussum Tel. 02159-45674 Telefax 02159-40408

Tot uw d ienst m et a lles waar u maar
o o it ’n bank voor nodig hebt.

RABOBANK „NAARDEN-BCJSSCJM
Hoofdkantoor:

Bussum, Eslaan 1 Tel 02159-73411
Kantoren:

Naarden: Marktstraat 6, Mackaylaan 40, Kol. Verveerstraat 71
Bussum: T.B. Huurmanlaan 17

Rabobank Q

NOORDZEEPARK

5 sterren
Ik

*

*

*

*

N o £ ,J p U

WEt. KOM
OUDDORP

S S S tE

Noordzeepark Ouddorp aan Zee,
de zekerheid van luxe,
komfortabele vakanties.

Surgfc- Haamstede

MiddeTtwjrg •
«o o p d o o m

•
•
•
•
•
•
•

woonkamer, eethoek en open keuken 27 m2
vrijstaande villa
open haard
luxe badkamer met ligbad, toilet en wastafel
royale slaapkamer
berging en carport
kompleet ingerichte keuken

T erneusen1
^ tw e rp e o

V E R D IE P IN G :
• 2 royale slaapkamers en
• dakterras

Plezier voor tien!
DEMMERS verhuur van recreatiewoningen
Wilt u vakantie in een prachtige, unieke
omgeving en omringd worden door luxe
en komfort, boek dan een vakantie in
Noordzeepark Ouddorp aan Zee.

Café Demmers
’t Vlaamse Winkeltje
Meer dan 170 soorten Belgische Bieren

Relatiegeschenken en kado artikelen voor mensen
die niets meer hebben te wensen.
Gratis folder en inlichtingen Noordzeepark Ouddorp aan Zee
M arktstraat 31 - 1411 E B Naarden Vesting
Telefoon 02159-45478
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