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GOOIS MUSEUM
Stichting tot bevordering van de belangen van
“Het Goois Museum” te Hilversum.

o Ü ~ö \

Ontwikkelingen gaan snel. Een deel van wat er vorig jaa r nog was, is dit jaar al verdwenen.
Een duidelijker voorbeeld dan de Kerkbrink is niet te geven; wij allen kunnen ons nog
levendig voor de geest halen hoe de Kerkbrink er uitzag voor de kaalslag, maar voor de
lagere schooljeugd van over tien jaa r zal dat iets zijn uit een ver verleden, waar ze geen asso
ciaties m eer bij hebben.

H et is één van de taken van het Goois Museum de karakteristieken van voorbije perioden
vast te leggen en te bewaren. Hierbij hebben wij zowel morele als uw financiële steun hard
nodig.

Als donateur van het Goois Museum verleent u deze steun en wordt u tevens op de hoog
te gehouden van alle activiteiten en tentoonstellingen en krijgt u korting bij een aantal spe
cifieke activiteiten en uitgaven van he t museum.
De minimumbijdrage is ƒ30,—. U kunt u opgeven bij het Goois Museum, telefoon 035-
6292826.

U kunt het Goois Museum ook gedenken in uw testament. U kunt kiezen uit twee form u
leringen:
a. Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting tot bevordering van de belangen van het

Goois Museum te Hilversum een bedrag van ƒ ....... of
b. ik benoem als mijn erfgenaam voor een ......gedeelte de Stichting tot bevordering van de belan

gen van het Goois Museum te Hilversum.
De Stichting is erkend als instelling van algemeen nu t en betaalt daardoor m inder (slechts
11%) of zelfs in het geheel (tot ƒ15.647,-) geen successierecht.

Indien u voornemens ben t een schenking te doen aan de Stichting, is een schenking tot
ƒ7.823,- (per 2 jaar) onbelast.
M ocht u overwegen een volledig aftrekbare lijfrente te schenken, dan wordt u verzocht
schriftelijk contact op te nem en m et het bestuur van de Stichting, per adres Goois
Museum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum.

STEUN HET GOOIS MUSEUM
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Tussen Vecht en Eem ligt Naarden
J.A.N. Patijn

Daar is geen speld tussen te krijgen. In het
vroegere Gooiland zijn vele landschappen
door m ensenhand geschapen. Eén daarvan is
uit duizenden herkenbaar: het vestingland-
schap rondom  de stad Naarden. De hoofd
trekken van dit complex zijn aan het eind van
de zeventiende eeuw ontworpen door strate
gen en vernuftige vestingbouwers. Zij her
schiepen de oude om m uurde vestingstad tot
een volgens toenmalige inbeelding haast "on
neem bare veste". De stad, de voormalige ver
dedigingswerken en de nog herkenbare delen
van de schootsvelden er om heen zijn in 1986
door het Rijk tot “bescherm d stadsgezicht”
verklaard. De Vesting Naarden op vreedzame
wijze aldus tot onvervreemdbaar cultureel erf
goed gebom bardeerd.

Het op svstematische wijze bestuderen van de
geschiedenis van de .stad Naarden is in de vo
rige eeuw to t enige bloei gekom en.
De naant van De Vrankrijker kan men in dat
verband niet ongenoem d laten. De ontwikke
ling van de versterkte nederzetting sinds haar
stichtingsjaar 1350 is vele malen verteld en na
verteld.

Vaak ging het daarbij over vestingbouw en
krijgskundige lotgevallen. “Als je  hier één voet
diep graaft, stu itje  op het bloed der vaderen”.
H et them anum m er van het tijdschrift “Tussen
Vecht en Eem” dat U hierbij heeft opgeslagen,
is geheel gewijd aan Naarden. De inwoners

herdenken dit jaar het feit dat in 1350 de ver
woeste stad opnieuw mocht worden opge
bouwd op een veiliger plaats. H et is goed om
niet alleen m aar feestelijk de bloem en buiten
te zetten, maar ook om zich te verdiepen in
datgene wat de vroegere bewoners van onze
stad bewoog en bezig hield.

Simon Vestdijk schijnt geschreven te hebben:
“Dat de geschiedenis zich herhaalt, is vooral
daarom  zo leerzaam, om dat zij zich nooit op
dezelfde wijze herhaalt. Men kan dus even
goed beweren dat de geschiedenis altijd weer
nieuw is”. Lees dit num m er want het is altijd
weer iets nieuws!

J.A.N. Patijn
burgem eester van Naarden.
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‘Eenen niewen stede, ergens daer sij ons
ende haer ter besten oorbaer staedt’.
Over de ivording van de stad Naarden in de tweede helft van de
veertiende eeuiv'

Hildo van Engen, Anton Kos en Reinout Rutte

H eden ten dage staat Naarden bekend als ves
ting. Omvangrijke wallen en grachten in een
ingenieuze stervorm om ringen de stad. Eeuw
enlang was de plaats door haar ligging aan de
oostrand van Holland, op een landroute die
vanuit het westen via U trecht naar he t oosten
liep, van groot strategisch belang. De stervor
mige vestingwerken werden echter pas vanaf
de zestiende eeuw aangelegd, rondom  een
reeds bestaande middeleeuwse stad.2 Over de
totstandkom ing van deze stad op die strate
gisch gelegen plek is een drietal schriftelijke
bronnen overgeleverd, waaruit kan worden
opgem aakt dat de plaats vanaf ongeveer 1350
werd aangelegd ter vervanging van een ver
woest Naarden.

Tot nog toe bestaat er geen diepgaande stu
die over de stadswording van N aarden in de
tweede helft van de veertiende eeuw.3 Met de
schriftelijke bronnen als uitgangspunt zal hier
enerzijds worden getracht te achterhalen wat
de aanleg van het nieuwe Naarden precies in
hield, anderzijds zal aandacht worden besteed
aan een aantal aspecten dat in het algemeen
aan de orde is bij de wording van een middel
eeuwse stad, zoals: wie waren verantwoordelijk
voor een stadsaanleg en wie voerden deze uit,
en hoe en waarom werd een stadsgebied be
paald en afgebakend?

D e o o rk o n d e  u it 1351 o f  d e  verp laats ing

Veelal wordt het ontstaan van het nieuwe
N aarden in he t jaa r 1350 geplaatst. Zoals we
hierna duidelijk zullen maken, is dat niet juist
en m oet het begin van de aanleg van he t nieu
we N aarden een jaar later, in 1351, gezocht

worden. Op 6 ju n i 1351 liet graaf Willem V
van Holland (1346-1358) oorkonden dat onse
lieue getrouwe stede van Naerden om onsen willen
van onsen vijanden swaerlijck verderft is ende haer
handtvesten die sij van onse ouderen hadden verloe
ren heeft. Soe en is onse wille niet dat sij daer bij aen
haere rechte ende vrijheijt ijet vermindert sijn, maer
wij willen haer dat vermeerderen ende niet vermin
deren. Daerom soe hebben wij haer geoerlooft ende
oorloven mits desen brieue te begrijpen eenen niewen
stede, ergens daer sij ons ende haer ter besten oorbaer
staedt bij raede van Heijndrijc van Heemskerck, ons
baliu daer inden lande., ende der gerechten van on
sen stede van Amsterdamme, Muijden ende Weesp,
die te betimmeren ende besitten jn  alsulcken rechten
als die stede van Naerden plach te staen eer sij ver
brande, ter tijt toe dat sij ons vtschrijfte betoecht heb
ben van haere oude handtvesten daer wij haere
handtvesten vuijt besegelen ende verniewen moegen,
of ter tijt toe dat wij haer niewe rechten ende vrijhe
den geuen.4

De grafelijke oorkonde van 1351 is niet in
origineel bewaard gebleven, m aar wel be
schikken we over enkele afschriften. Welis
waar vermelden die steeds 1350 in de date
ring, maar de oorkonde kan onmogelijk in
dat jaa r zijn uitgevaardigd. De tekst bevat na
melijk twee zaken die niet in 1350 geplaatst
kunnen worden. Ten eerste verschilt in de
oorkonde de titulatuur van de graaf van de ti
tel die hij in de zom er van 1350 gebruikte. In
de aanhef van de oorkonde noem de Willem
van Beieren zich voluit graaf van Holland, van
Zeeland en heer van Friesland. Deze titel had
hij zich begin 1349 aangematigd, maar in het
voorjaar van 1350 onderwierp Willem zich
aan het gezag van zijn m oeder M argaretha
van Beieren (1346-1351). Pas in 1351, toen
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Willem van Beieren de m acht weer opeiste,
kon hij zich weer graaf van Holland noem en.
In de tweede plaats wordt in de tekst H endrik
van Heemskerk genoem d als baljuw daer inden
lande, waarmee het baljuwschap Amstelland
en Waterland, dat ook Gooiland omvatte,
werd bedoeld. Deze H endrik van Heemskerk
werd pas in m aart 1351 baljuw van dit gebied.'1
Aldus werd de toestemming om Naarden op
nieuw te bouwen niet in 1350 maar in 1351
gegeven.

Lichten we deze oorkonde verder toe, dan
komen we tot het volgende. Omdat in 1351
toestemming werd gegeven voor de wederop
bouw van Naarden, ligt het voor de hand dat
ook de verwoesting van de stad in dat jaar
plaatsvond. Dat past goed in het verloop van
de zogenaamde Hoekse en Kabeljauwse twis
ten. Deze braken los nadat de Hollandse graaf
Willem IV (1337-1345) tijdens een krijgstocht
tegen de Friezen bij Warns in het hoofd werd
getroffen door een pijl en overleed. Daarna
sloeg de vlam in de pan van de Hollandse op
volging. omdat Willem IV geen kinderen had.
Zijn zuster M argaretha van Beieren trad naar
voren, en even later ook haar zoon, de latere
Willem V. Het werd een strijd tussen edelen en
steden met de daarin opkom ende burgerij.
Lüteindelijk werden twee facties gevormd: de
Hoeken rond Margaretha van Beieren en de
Kabeljauwen, die hun hoop op de jonge Wil
lem vestigden.11 Naarden koos de kant van de
Kabeljauwen en kreeg al snel de rekening ge
presenteerd. Hoekse benden vielen de stad
binnen en verbrandden haar tot op de grond.7

Gezicht op Naarden vanuit het oosten met rechts op de ach
tergrond de kerk van Muiderberg en uiterst rechts de Zui
derzee met een zeilbootje, door Jacob van Ruysdael
(1628/1629-1682), 1647, collectie Thyssen-Bomemisza,
Madrid.

Kort na de verwoesting gaf graaf Willem V de
gedupeerde bewoners van Naarden toestem
ming een nieuwe stad te bouwen. Besloten
werd haar op een andere plek aan te leggen.
Daarmee werd het tot dan toe bestaande en
verwoeste Naarden tot O ud Naarden.“ Die
plaats lag aan de Zuiderzee ergens tussen het
huidige Naarden en Huizen. Dat oude Naar
den werd reeds genoem d rond 900 in een
goederenlijst van het klooster Werden: Art Na-
ruthi thiu kirica endi kiriclandfan Almeri te Tafal-
bergonè' H et ‘kerkenland’ strekte zich uit op de
droge zandrug van het Gooi vanaf het Almere
tot aan de Tafelberg. Tegen het eind van de
tiende eeuw kreeg een andere kerkelijke in
stelling voet aan de grond in Gooiland, toen
graaf W ichman van Hamaland (952-973) de
juffers van het adellijk jufferenstift Hoog-El-
ten van inkomsten verzekerde door al wat hij
in het graafschap Naerdinclant10 in leen had
aan het stift te schenken."

In de dertiende eeuw werd het voor het stift
steeds moeilijker het verafgelegen N aerdin
clant op behoorlijke wijze te beheren en te be
schermen tegen lokale machthebbers. Vanuit
de aangrenzende Vechtstreek waren de heren
van Amstel druk doende allerlei goederen en
rechten te usurperen. Vanuit het zuiden lag
de bisschop van U trecht op de loer, maar de
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grootste bedreiging vormde de graaf van Hol
land. In 1280 besloot de toenmalige abdis van
Elten, G odelinde (1272-1288), tot het in
pacht uitgeven van de meeste gezagsrechten
over N aerdinclant aan de Hollandse graaf Flo-
ris V (1256-1296). Van een stad N aarden was
toen nog geen sprake.12 In 1299 werd gespro
ken van schout en schepenen van ‘Nerdig-
lan t’, waarmee he t hele gewest werd be
doeld.13 N aarden bezat toen dus nog geen af
zonderlijke schepenbank. De plaats zal in ju ri
disch opzicht nog deel hebben uitgemaakt
van het om ringende platteland. Enige tijd la
ter is daar de eerste vermelding van de stad
Naarden. Een oorkonde van 1336 uitgaande
van schepenen en raad van N aarden werd be-
zeghelt met onser stede zeghele.'4 In 1342 verleende
Willem IV onse stede van Naerden het visstapel-
privilege over alle in Holland, K ennem erland
en West-Friesland aan wal gebrachte en tevens
alle tussen Vecht en IJssel op zee gevangen
vis.15 Tijdens de verwoesting in 1351 was Naar
den dus een jonge stad.

Nergens wordt vermeld waarom de stad na
de verwoesting verplaatst werd. Er staat ge
schreven dat de nieuwe stad aangelegd moest
worden daar waar het de Hollandse graaf en
de stad N aarden het beste leek, m et inspraak
van baljuw H endrik van Heemskerk en de ge
rechten van Amsterdam, M uiden en Weesp.
In het nieuwe N aarden bleven voorlopig de
juridische bepalingen van kracht die in de ver
woeste stad gegolden hadden. H et recht van
het oude N aarden zou in de nieuw te bouwen
stad geldig blijven totdat de graaf nieuwe
voorrechten zou verstrekken, al dan niet na
dat de Naarders hem  afschriften van hun
oude stadsprivileges zouden hebben voorge
legd. Die waren bij de verwoesting kennelijk
verloren gegaan. In 1351 werd dus vooruitge
wezen naar privileges die nog zou volgen.
De oorkonde uit 1351 heeft echter nog een
staartje: Voort soe geuen wij haer ocrrloeff bij deser
lueden roede voorschreven eenen veste te moeken
van die stede daert sijt begrijpen sullen, ende bijd-
den alle goede lueden die daer omtrent geseten sijn
dat sij onser stede van Naerden vorderen ende hel
pen vesten ende granen, wanter onse lueden ende
landen wel mede gesloeten sullen wesen. H ierm ee
benadrukte de graaf dat er vestingwerken om
de stad moesten worden gemaakt. Met deeser
lueden raede voorschreven werd geduid op het

advies van baljuw Van Heemskerk en de ge
rechten van Amsterdam, M uiden en Weesp.
Verder ontbood de graaf zijn goede lueden die
rondom  de plek woonden waar he t nieuwe
N aarden zou worden aangelegd, zich naar de
stad te begeven om de vestingwerken te hel
pen graven, om dat zij en het graafschap daar
bij gebaat zouden zijn. Met die goede lueden
werden niet uitsluitend de bewoners van het
oude Naarden bedoeld, maar ook andere in
woners uit de regio."

De oorkonden uit 1353 en 1355 of de
stadsvrijheid en de stadsrechten

Op 10 ju n i 1353 verleende graaf Willem V van
Holland aan de poerte ten Naarden die hier na
ghescreuen stoet ende onsen poirteren die dair in wo
nen zullen een stadsrecht. De tekst van het
stadsrecht opent m et een omschrijving van de
stadsvrijheid. Die omschrijving luidt als volgt:
Eerst zullen die palen van hoere vrihede wesen op
die oest zide vander poerte an Mugghenberch ende
voert an Harkenberch; voirt op die zuutzide van
Harkenberch an Lutmaer vene; voirt op Lakens
berch ende voert in Vter mere alsoe verre alst harde
ghaet; voirt van Vtermere an Gruuskamp; voirt op
Vosberghen; voirt jn  die zee alsoe verre alst harde
ghaet ende die scepe pleghen te legghen, ende vter zee
weder an Mugghenberch.'1

Anders dan in de oorkonde uit 1351 wer
den hier uitdrukkelijk de poorters, de stadsbe
woners, van N aarden genoemd. In 1353 werd

Kaart van Naarden door Jacob van Deventer, ca. 1560,
met daarop bij benadering ingetekend de stadsvrijheid in
1 3 5  3 .

MUMiSS:

'  -  ■{

98 rFVE 18e jrg. 2000



fiÈ M tiSgflpfgpife
— «-<4-j ............

gij

> f

De stadsrechtoorkonde van Naarden, 1355 mei 20,
Stadsarchief Naarden, oud-archief Naarden nr. 125.1.

het gebied van de stadsvrijheid afgepaald en
was er weer sprake van een afgebakende plek
die als ‘poort’ kon worden aangeduid en
waarvan de bewoners poorters genoem d kon
den worden. In de periode tussen 1351 en
1353 moet daadwerkelijk een begin zijn ge
maakt m et de aanleg van de stad. De stadsvrij
heid omvatte niet alleen het afgebakende
stadsgebied, m aar ook een zone daarom heen.
In de oorkonde werd namelijk een opsom
m ing gegeven van toponiem en die wijzen op
herkenbare elem enten in het landschap om
de stad. Door middel van windrichtingen en
verbindingswoorden als van en an en voirt op
en voert in werd een gebied aangeduid tussen
m et naam genoem de plekken rond de stad.1"
H et betreft een concretisering in de ruimte
van de stadsvrijheid aan de hand van herken
bare landschapselem enten rond de stad die
werd afgebakend met palen ofwel zichtbare
tekens.

Als we dit uitzetten op de kaart van Naarden
door Jacob van Deventer uit ongeveer 1560
zien we het volgende (afb. 2). De nummers op
de kaart corresponderen met de volgende in
de oorkonde met naam genoemde landschaps
elementen: ten oosten van de stad (op die oest
ziele vander poate) (1) naar ‘M ugghenberch’
(2), dan naar ‘H arkenberch’ (3), van daar naar
het zuiden naar ‘Lutmaer Vene’ (4), dan over
‘Lakens berch’ (5) het ‘Vter m ere’ (6) in zover
re als men vaste grond onder de voeten heeft,
van daar naar ‘Gruuskamp’ (7), dan naar ‘Vos-
berghen’ (8), dan de zee (9) in tot zo ver als
men vaste grond onder de voeten heeft en tot
waar de schepen aanleggen, en vanuit de zee
weer naar ‘M ugghenberch’ (2). Daarmee is
een cirkel rond de stad beschreven.

Helaas kan de precieze plek van de meeste
landschapselem enten slechts bij benadering
worden aangegeven, om dat deze op oude
kaarten niet met naam zijn terug te vinden.
Maar de opeenvolging, beginnend aan de
oostzijde van de stad, correspondeert uitste
kend m et landschapselem enten die verwacht
kunnen worden bij een rechtsdraaiende, om
trekkende beweging rond de stad: aan de
oostkant twee bergjes, o f liever kleine verho
gingen in de stuwwal van het Gooi, ten zuiden
daarvan een veenstrook, dan een verhoging,
wellicht gelegen op de weg naar het zuiden,
ten westen daarvan het N aarderm eer (‘Vter
m ere’), ten noorden daarvan bouwland en
langs de Zuiderzee een kleine, m et die van
M uiderberg vergelijkbare natuurlijke verho
ging, die vermoedelijk in latere eeuwen door
de zee werd verzwolgen.19

In een oorkonde van 1355 werd de begren
zing van de stadsvrijheid bevestigd: die palen
van hore vrihede [zullen] wesen alsoe groet als zise
nv begrauen hebben ende ter tye wart jn  dortich roe
den verre}" De omvang van de stadsvrijheid
reikte zover als de palen in 1353 werden neer
gezet. Bovendien werd het gebied uitgebreid.
De uitdrukking ter tye wart jn  valt echter niet
precies te duiden. Duidelijk is in ieder geval
dat de stadsvrijheid vergroot werd met een af
stand van dertig roeden, wat ruim honderd
m eter m oet zijn geweest.21 In welke richting
de vrijheid werd uitgebreid, valt moeilijk te
zeggen.

Op de omschrijving van de stadsvrijheid in
1355 volgde nog een aantal andere juridische
bepalingen. Tot nog toe werd deze oorkonde
beschouwd als he t eerste stadsrecht van het
nieuwe Naarden. De stad kreeg echter al in
1353 nieuwe stadsrechten. Dat werd nooit op
gemerkt, omdat historici zich steeds op een
niet erg nauwkeurige zeventiende-eeuwse edi
tie hebben gebaseerd.22 Ook in de oorkonde
van 1353 volgt op de omschrijving van de
stadsvrijheid een aantal bepalingen die stads
rechten genoem d kunnen worden. H et stads
recht van 1355 is een zo goed als woordelijke
herhaling van dat van twee jaar eerder.

In 1396 zou opnieuw een uitbreiding van de
N aarder stadsvrijheid volgen, m aar nu een
veel grotere. Voordat daarop kan worden in
gegaan, dienen eerst verschillende aspecten
betreffende de aanleg van het nieuwe Naar-
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den te worden belicht, waarover de oorkon
den van 1351, 1353 en 1355 vaag blijven of
niets zeggen.

Ligging, p lattegrond en kerk

Uit de omschrijving van de stadsvrijheid uit
1353 bleek dat het nieuwe Naarden verrees op
een stuk land tussen de Zuiderzee en het
Naarderm eer, ten westen van de Gooise zan-
drug waarop het oude Naerdinclant lag en
ten oosten van het dorp M uiderberg, op de
plek waar het heden ten dage nog ligt. Om
een aantal redenen kan de stad op een andere
plek zijn gebouwd dan h e t oude Naarden.
Ten eerste was daar het veranderende land-
schap. In de tiende eeuw was N aerdinclant
omgeven door onbegaanbare veenmoerassen.
Derhalve was het leefgebied van de Naarders
beperkt tot een langgerekte noord-zuid lo
pende heuvelrug. In de daarop volgende eeu
wen kwamen door ontginningen grote land
schappelijke veranderingen to t stand, zodat
de bewoners van Naerdinclant zich konden
verplaatsen van hun  hoger gelegen woonge
bieden naar lagere flanken van de heuvel
rug.3 Ten tweede waren er de gevaren van de
Zuiderzee. H et oude N aarden zou onderhevig
zijn geweest aan overstromingen en afslag tij
dens stormvloeden. De nieuwe plek lag verder
van zee op een lichte natuurlijke verhoging,
waardoor overlast door zeewater werd gemini
maliseerd.21 Ten derde liep tussen de Zuider
zee en het N aarderm eer een strook zand en
klei, die toentertijd de enige goed begaanbare

'
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Kaart van het grensgebied tussen Holland en Utrecht door
P.A. Ketelaar, 1769, schaal 1 : 14.400, ARA Den Haag,
O S K 1150, met daarop bij benadering ingetekend de stads
vrijheid in 1396.

toegang van h e t Gooi tot Holland vormde en
om gekeerd.3 Die nieuwe plek was dus van
groot strategisch belang, niet alleen voor de
Hollandse graven, m aar ook voor vijandelijke
Stichtse lieden.

In de schriftelijke bronnen wordt over bo
venstaande redenen niet gerept. Wel wordt in
de oorkonde uit 1351 nadruk gelegd op het
bevesten, betim m eren en het graven van ver
dedigingswerken, waaruit de functie van de
stad als strategische grensvesting kan worden
afgeleid. Bovendien benadrukt de graaf in de
zelfde oorkonde dat door de beveste stad zijn
lueden ende landen wel mede gesloeten sullen wesen.
H et nieuwe N aarden vormde een vesting voor
de bewoners van Naarden en de wijde omtrek.
Tevens was het een controlepost op de land-
route over M uiderberg naar het Gooi en om
gekeerd. De plaats waar de stad tot stand
kwam, lag echter in de ban van M uiderberg,
w aarbinnen het als het ware een eilandje
vormde.2 M uiderberg zal haar ban niet zon
der slag of stoot hebben opgegeven, maar zal
hebben m oeten toegeven aan de stadstichters:
in 1353 werd de N aarder stadsvrijheid zeer
nauwkeurig vastgelegd en daarm ee afgeschei
den van het rechtsgebied van M uiderberg. De
graaf en de andere belanghebbenden bij de
stadsaanleg was er kennelijk veel aan gelegen
dat Naarden ju ist op die plaats kwam te lig
gen. H ier speelden niet alleen militair-strate-
gische overwegingen mee, m aar ook de gun
stige ligging voor zowel de handel te land als
ter zee.

De omvang van de vrijheid van de stad lijkt
welbewust gekozen en niet op toeval of wille
keur te berusten. Door dat gebied van Zuider
zee to t N aarderm eer te laten lopen, werd na
drukkelijk de hele zone afgebakend waarin de
landroute doorgang kon vinden. De aanleg
van de stad zorgde ervoor dat h e t tracé van
die route vast kwam te liggen. De kaart door
Jacob van Deventer laat zien dat de landweg
vanuit M uiderberg in de stad splitste in een
tak naar het noordoosten langs de kust en een
naar het zuiden landinwaarts (afb. 2). Deze
splitsing lijkt mede de vorm van het stadsplan
te hebben bepaald. O p de kaart door Van
Deventer heeft de stad een regelmatig opge
bouwde rasterplattegrond, m et een aantal
hoofdstraten, tevens poten van de splitsende
landroute: een vanaf de poort op M uiderberg
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die dwars door de stad loopt en bij een tegen
overliggende poort eindigt om dat daar geen
doorgaande weg op aansluit; een tweede van
af de poort op het zuiden naar de eerste
hoofdstraat; en een derde vanaf de poort aan
de Zuiderzeezijde die met een verspringing
aansluit op de eerste hoofdstraat. Naar wordt
aangenom en had het graven en aanleggen
waarvan melding werd gemaakt in 1351 niet
alleen betrekking op de vestingwerken, maar
ook op het rastervormige stratenpatroon.® De
aanleg daarvan lijkt als iets vanzelfsprekends
te zijn beschouwd, waarop in de oorkonden
niet nader hoefde te worden ingegaan. De
langgerekte vorm en de richting van de platte
grond schijnen samen te hangen met de loop
van een onderliggende zandrug.® Hoewel er
niets over bewaard is gebleven, is het denk
baar dat baljuw H endrik van Heemskerk de
verantwoordelijkheid kreeg voor het uitzetten
van het stratenplan, terwijl de stadsbewoners
en andere ‘goede lueden’ zorg droegen voor
de uitvoering daarvan en een eigen huis kon
den bouwen langs een der straten op een
daartoe uitgegeven perceel.2’

Anders dan bij andere laatmiddeleeuwse
nieuwe steden vaak wel het geval is, lezen we
in de oorkonden niets over de kerk, die een
plek zou krijgen m idden in de stad.30 Volgens
de overlevering zou er rond 1380 begonnen
zijn m et de bouw van een kerk.31 Maar waar
gingen de bewoners van het nieuwe Naarden
voor die tijd dan ter kerke? Niet in O ud Naar
den, want daar was de kerk verdwenen na de
verwoesting in 1351. Dat blijkt nog eens in
1383, toen een verzoek werd gericht tot de
bisschop van l 'trecht om in O ud Naarden een
kerk te mogen stichten.” Als m et de bouw van
de kerk in het nieuwe Naarden pas rond 1380
werd aangevangen, zou die plek m idden in de
stad dertig jaa r zijn vrijgehouden. Dat is zeer
onwaarschijnlijk voor een gewilde bouwloca
tie m idden in de stad. Die plek lijkt vanaf het
begin bedoeld te zijn geweest voor de bouw
van een flinke, ruim vrij staande kerk georiën
teerd op het oosten, die er later verrees. Dit
doet verm oeden dat er voor 1380 op die plek
in ieder geval een kapel heeft gestaan. Over
de ontvang van de parochie van het nieuwe
Naarden is tot nog toe niets bekend, maar
deze viel wellicht samen m et de stadsvrijheid.
Evenals bij de verplaatsing van de stad ten kos

te van M uiderberg, kunnen bij de verplaatsing
van kerk en parochie moeilijkheden zijn gere
zen in verband m et rechten. Rond 1380 kwam
mogelijk een einde aan die moeilijkheden en
kon worden overgegaan tot de bouw van de
Grote Kerk te Naarden

De verdere stadswording en vergroting
van de stadsvrijheid

Met de stadsrechten verkreeg N aarden een
pakket van bepalingen dat tot stand zal zijn
gekom en na onderhandeling tussen de graaf,
de bewoners, de baljuw, kortom de direct be
trokkenen bij de nieuwe stad. In die bepalin
gen werd een aantal rechten en plichten van
die belanghebbenden vastgelegd. In 1355
werd voorts het visstapelprivilege uit 1342 be
vestigd." Daarin werd evenals in de oorkonde
uit 1353 gesproken van schepen, m aar pas in
1403 m ochten de Naarders een haven aanleg
gen.31 Vóór die tijd m eerden de schepen af in
de Zuiderzee voor de kust bij Naarden, zoals
blijkt uit de oorkonde van 1353: jn  die zee alsoe
verre alst harde ghaet ende die scepe pleghen te leg-
ghen. In 1376 verleende graaf Albrecht van
Holland (1358-1404) aan Naarden het recht
om twee vrije jaarm arkten en een weekmarkt
te houden, dat in 1382 werd bevestigd.®

In 1396 werden de grenzen van de stadsvrij
heid van Naarden uitgebreid met een gebied
dat tot dan toe in de ban van M uiderberg had
gelegen. Het motief voor deze uitbreiding zal
een vergroting van de inkomsten van de stad
Naarden zijn geweest. Volgens de oorkonde
die graaf Albrecht bij deze gelegenheid uit
vaardigde, droeg de stad na bijna een halve
eeuw nog altijd de lasten die voortkwamen uit
de verwoesting in 1351. Bovendien werd met
deze maatregel een eind gemaakt aan een si
tuatie die in de dagelijkse rechtspraktijk vast
niet goed werkte: de N aarder stadsvrijheid was
niet langer een enclave binnen de ban van
Muiderberg.® Evenals in 1353 werd in 1396
een precieze omschrijving gegeven van de
omvang van de N aarder stadsvrijheid: van Hi-
lyaerslaen uter meer in die zee, alsoverre als dat har
de gaen mach, ende van den Loedijc an Kruysber-
gen, ende dat recht tot Lutticken Enghe ende voirt
an der Drift toe ende voirt hi Donghen om in der zee,
welke lande ende erfenisse tot desen dagen thoe gele-
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Luchtfoto van Naarden vanuit het noordoosten. Uit: H.
Schaftenaar, Naarden. Een vogelvlucht door tijd en ruim
te (Naarden 2000), p. 15.

gen sijn in den ban van Muyderbergen? O m dat
enkele naam saanduidingen op oude kaarten
en in archiefbronnen zijn terug te vinden, is
he t mogelijk het gebied bij benadering in
kaart te brengen.

Met he t m eer en de zee m oeten het Naar-
derm eer en de Zuiderzee zijn bedoeld. De
‘Hilyaerslaen’ kan dan niet anders dan een
plaats of weg tussen die twee wateren zijn ge
weest, ergens tussen M uiderberg en Naarden.
Jongere bronnen  bevestigen dat. In 1541 werd
er een einde gemaakt aan een conflict tussen
N aarden en M uiden over het schouwen van
de Keverdijk, die tot op de dag van vandaag is
te vinden ten westen van Naarden. Naarden
trachtte de schouw onder de com petentie van
haar schout en schepenen en die van de bal
juw  van Gooiland te krijgen en bracht ter ver
dediging de uitbreiding van 1396 naar voren.
Daarbij w erden dezelfde toponiem en ge
bruikt.38 Deze m oeten in die tijd nog herken
baar zijn geweest, anders zou er niet aan gere
fereerd zijn. Bovendien m oet de Keverdijk

binnen dat gebied hebben gelegen. Ruim
twintig jaar later bereikte koning Filips II een
klacht van N aarden en de buurm eesters van
Gooiland, dat de stad Muiden haar jurisdictie
trachtte uit te breiden over de Hillarts- of
Zwartelaan in de ban van Naarden: dat huurlie
den jurisdictie street uuyter Naerdermeer linierecht
op baeckende over zekere waterscheedinghe ende groe
ne wech, genaempt Hillarts oft Zwartelaan, ende soe
voort inne recht in de ZuyderzeeF Een Zwarte weg
is terug te vinden op de kaart van P.A. Kete
laar uit 1769 (afb. 4 ) .40 en deze correspon
deert uitstekend m et de nadere duiding van
de ‘Hillerslaen’ in 1589 ( tusschen de Zuyderzee
ende de Naardermeer gelegen), toen er weer eens
gekrakeel was ontstaan over de grenzen tus
sen N aarden en M uiden.41

De 'Loedijc' m oet aan de oostkant van het
N aarderm eer worden gezocht, aangezien het
vertrekpunt van de beschrijving van de uit
breiding van de stadsvrijheid de rand van het
N aarderm eer m oet zijn geweest. Dit wordt be
vestigd door het gegeven dat ten oosten van
het m eer nog steeds een Loodijk ligt die ook
op de kaart van Ketelaar is terug te vinden.
Vanaf de Loodijk liep de begrenzing van het
gebied naar de ‘Kruysbergen’, evenals de in
1353 genoem de 'M ugghenbergh' en ‘Harken-
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berch’, vermoedelijk een bergje ofwel kleine
verhoging in de stuwwal van het Gooi. Dan
ging het recht naar ‘Lutticken E nghe’. ‘Lut-
tick’ betekent klein, wat in combinatie met
‘Enghe’ wellicht duidt op een (deel van de)
toentertijd nog kleine Bussumer Eng in de
buurt van O ud Bussum. Vanaf de Eng ging
het voort naar de ‘Drift’ om tenslotte ‘bi
Donghen om ’ te eindigen in de zee. Met de
‘Drift’ zal een plaats voor een kudde schapen
zijn bedoeld, die ergens op de Gooise heuvel
rug tussen O ud Bussum en Ourl Naarden
m oet hebben  gelegen. De betekenis van
‘D onghen’ is moeilijk te bepalen. Gezien de
loop van de afbakening van het gebied en de
beëindiging daarvan in de zee zou daarm ee
de eng van O ud Naarden kunnen zijn be
doeld. Dan zou het gebied vanaf de ‘Drift’ om
deze eng naar de Zuiderzee hebben gelopen.

Aan de hand van de beschrijving is het mo
gelijk het gebied bij benadering weer te geven
op de kaart van Ketelaar (afb. 4). De num 
mers op de kaart corresponderen m et de vol
gende in 1396 m et naam  genoem de land
schapselementen: vanuit het m eer (2) ter
plaatse van de ‘Hilyaerslaen’ (1) richting de
zee (3) in zoverre als m en vaste grond onder
de voeten heeft, van ‘Loedijc’ (4) naar ‘Kruys-
bergen’ (5). dan recht naar ‘Lutticken E nghe’
(6), vervolgens naar de ‘Drift’ (7) en dan om
‘D onghen' (8) heen de zee (3) in. In hoofdlij
nen is de omvang van het gebied duidelijk.
H et N aarder rechtsgebied blijkt veel groter
geworden en ging een aanzienlijk stuk platte
land omvatten.

Besluit

Na de verwoesting van Naarden in 1351 werd
de bouw van een nieuwe stad voortvarend ter
hand genom en. Op een in verschillende op
zichten gunstig gelegen plek verrees een ver
sterkte nederzetting. Daarvan werden binnen
enkele ja ren  in ieder geval de contouren vast
gelegd. Niet alleen werd een gebied afgeba
kend waarbinnen de stad gebouwd zou wor
den, maar ook werd in 1353, bij de verlening
van stadsrechten, een stadsvrijheid uitgezet.
Die stadsvrijheid werd in de loop van de veer
tiende eeuw verder uitgebreid. In 1355 was
sprake van een beperkte en in 1396 van een

ruime vergroting van de vrijheid. Deze uit
breidingen gingen ten koste van de ban van
Muiderberg. Zo ontwikkelde Naarden zich
van een kleine handeisnederzetting aan de
Zuiderzee in Naerdinclant, tot een nieuwe
stad op een zowel economisch als militair ge
zien strategisch gelegen plek. Bij de totstand
koming daarvan waren verschillende belan
gengroepen betrokken: de Hollandse graaf,
diens baljuw, de inwoners van Naarden, de ge
rechten van Amsterdam, Weesp en M uiden en
de omwonende ‘goede lueden’. Het initiatief
tot de nieuwe stadsaanleg werd genom en
door de eerste drie. H un belangen vielen sa
men: voor de graaf fungeerde de stad als een
slot op de deur van zijn graafschap, waarmee
hij tevens zijn gezag in de directe omgeving
rond N aarden kon versterken; voor de baljuw
betekende de nieuwe stad een bron van in
komsten; voor de bewoners was het een gun
stig gelegen vrijplaats voor handel en nijver
heid, die hen bovendien bescherm ing bood
tegen kwaadgezinden. In hun aller belang
werkten zij dus samen om binnen de ban van
M uiderberg een in de ruimte afgebakend ge
bied te creëeren, waarbinnen op een stedelij
ke samenleving toegespitsle rechten golden.

Noten:

1 Met dank aan de medewerkers van het Stadsarchief
Naarden.
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groot was Gooiland?’, in: Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift
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11 S. Muller en A.C. Bouman (eds.), Oorkondenboek van het
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140.
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K inderbezoek op oud-Bussem
Dirk Dekema

H et Streekarchief beheert een deel van het
archief van het landgoed Oud-Bussem. H et
oudste gedeelte, vanaf het einde van de zes
tiende eeuw, bestaat grotendeels uit eigen-
doms papieren van de opeenvolgende eigena
ren. Onlangs werd een aanvulling op he t ar
chief verworven uit het bezit van de familie
Tjebbes. Dhr. M. Tjebbes was de laatste be
drijfsvoerder van de N.V. Melkerij Hofstede
Oud-Bussem. In een artikel in het historisch
tijdschrift de O m roeper beschreef hij zijn her
inneringen aan zijn stiefvader Floris Vos, die
samen m et J. van Woensel-Kooij deze model
boerderij had opgericht. Daarin kom t Floris
naar voren als een m an van het grote gebaar.
Dit artikel gaat over één van zijn grote geba
ren.

In het bezit van de familie Tjebbes bevindt
zich een bijzonder in leer gebonden fotoal
bum. H et is eigenlijk bij toeval in het bezit van
de familie gekomen. Een bejaarde Hagenaar
die naar België ging verhuizen had zijn tuin
man opgedragen de zolder op te ruimen. De
tuinm an vond daar het prachtige album en liet
dat aan een historisch geïnteresseerde kennis
zien. Deze is er mee opstap gegaan in het Gooi
en kwam via via bij de heer Tjebbes terecht, die
zich wist te herinneren dat het album eens het
eigendom was geweest van Floris Vos.

H et album is een fotografisch verslag van de
gebeurtenissen op de hoftstede Oud-Bussem
in de m aanden augustus en septem ber 1916.

In die m aanden had Floris zijn boerderij

I i '

opengesteld als vakantiekamp voor kinderen
uit Duitsland. En hier zien we het grote ge
baar, he t waren niet twintig of vijftig kinderen
die zeven weken lang op de hofstede m ochten
doorbrengen, want Floris verschafte onder
dak voor maar liefst 530 bleekneusjes uit ar
beidersgezinnen in he t de Duitse Ruhrgebied.

De gebouwen van de melkerij boden vol
doende ruim te aan de gasten al moest er na
tuurlijk wel geïmproviseerd worden. In de zo
m er stond het melkvee op het land en de stal
len konden gebruikt worden als slaap- en eet
zalen voor de kinderen. De jongens beneden
en de meisjes boven. De bedden en overige
inrichting waren nog aanwezig van een in
kwartiering van 800 N ederlandse soldaten en
kele m aanden daarvoor, en deze konden nu
worden gebruikt voor de kinderen.

Over de achtergronden van he t bezoek
kunnen we lezen in het boekje ’’Kinder aus
Deutschland als Gaste in Holland”. Dit boek
je  is geschreven door Gerard Voorhoeve als re
actie op de vele dankbetuigingen die hij uit
Duitsland had ontvangen van kinderen en
hun  ouders. In zijn voorwoord schrijft hij dat
het onmogelijk was om deze allemaal te be
antwoorden. In plaats daarvan ontvingen alle
kinderen een exem plaar van dit rijkelijk geïl
lustreerde boekje.

Er bestond in N ederland een Centraal co
mité voor vakantiekolonies voor Duitse kinde
ren in N ederland m et vestigingen in een tien
tal Nederlandse steden. H et vakantiekamp in
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oud-Bussem werd vanuit de vestiging in Rot
terdam georganiseerd. Hoe zij met Floris Vos
in contact waren gekomen is onbekend. H et
kamp werd grotendeels gefinancierd door
particulieren. Zo nam een dr. Jansen uit Naar
den alle kosten voor 100 kinderen op zich.

Het bezoek van de kinderen speelde zich
natuurlijk af tegen de achtergrond van de Eer
ste W ereldoorlog en de gebeurtenissen op
Oud-Bussem trokken indertijd dan ook lande
lijke aandacht. Het Handelsblad berichtte
erover en vroeg zich af of het opnem en van de
kinderen wel paste in de neutrale opstelling
van Nederland in het oorlogsgeweld. Floris
Vos verweerde zich m et de opmerking: ”Als
deze kinderen h ier hebben afgedaan, stel ik
mijn boerderij gaarne ter beschikking van
Fransche oorlogsgasten. Zij zullen m et dezelf-
de hartelijkheid worden ontvangen m aar laat
m en eerst zorgen dat ze komen, zoals er voor
deze kinderen is gezorgd." Voor zover bekend
is er echter nooit een vervolg op het bezoek
gekomen.

Maar gevoelig lag het dus wel. Wellicht mede
daarom werd besloten om de kinderen zo min
mogelijk in contact te laten komen met de Hol
landse jeugd. Daar leende zich het landgoed
van 350 hectare zich natuurlijk wel voor.

Toch baarde het bezoek wel veel opzien in de
buurt. In een verslag van de Bussumsche Cou
rant van 29 augustus 1916 lezen we: "Schier elk
uur van den dag staan groepjes wandelaars voor
de breede oprijlaan geschaard. Zij staren en
gluren, en soms als het geluk hun gunstig is,
zien ze een groepje kinderen in rijen van vier
de groote poort uitwandelen en hooi en ze het
één of ander Duitschen lied.”

H et kamp werd op bijna militaire wijze strak
georganiseerd. De dagelijkse leiding was in

* : .

IS

handen van twee theologen Gerrit Oberm ann
en Jan  Frank. In het boekje worden zij om
schreven als de com m andanten. De kinderen
worden als rekruten omschreven en inge
deeld in groepen van 25 kinderen onder lei
ding van een "Gruppenoffizier.” Elk kind had
een num m er dat met touwtje om de hals ge
dragen werd. De dag was volgens een strak
schema ingedeeld en wordt uitvoerig in het
boekje omschreven. De kinderen waren echte
bleekneusjes uit de grote stad en al gauw ble
ken zij in deze gezonde omgeving flink aan te
sterken. In het begin moesten hun magen
nog wennen aan de gezonde Hollandse kost
maar daarna nam en ze gem iddeld één kilo
per week aan gewicht toe. Op de hofstede wa
ren geen kliekjes te vinden meldde de organi
satie voldaan.

De middagen werden besteed aan wande
lingen, spelletjes en ander vertier. Eén van de
hoogtepunten was de viering van koninginne
dag op 31 augustus. Het was die dag stralend
weer en er werden wedstrijden georganiseerd
in zaklopen, touwtrekken, hardlopen enz. De
dag werd afgesloten met een groot feest opge
luisterd door een optreden van de spelleider
Clinge Doorenbos.

Dat die kinderen die zomer op Oud-Bussem
de tijd van hun leven hebben gehad staat wel
vast. De foto's spreken voor zich. Het is even
wel jammer dat we geen herinneringen ken
nen van mensen die als kind dit zomerkamp
hebben meegemaakt. Waarschijnlijk zal het
herinneringsboekje in een aantal Duitse fami
lies nog aanwezig zijn.

Het kamp duurde tot 26 september. Toen
trokken de kinderen in een grote stoet, aan
gesterkt door zeven weken vakantie, naar het
station om de terugreis te aanvaarden. Niet
wetende in wat voor om standigheden zij wel
licht hun volgend bezoek aan N ederland zou
den brengen.
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Van ‘grof’ naar ‘licht’: de draperie van
Naarden 1400 -1600

Herman Kaptein

Een opvallende draperie

De lakennijverheid (in die tijd draperie ge
noemd) te Naarden in de vijftiende en zestien
de eeuw heeft binnen de Hollandse textielpro-
ductie een opvallende plaats ingenomen. Zo
komt uit sporadisch overgeleverde productiecij
fers naar voren dat Naarden -  hoewel klein in
omvang -  al vroeg tot de belangrijkste lakenste
den moet worden gerekend. De aantallen geven
weliswaar aan dat Leiden de kroon spande,
maar tevens dat Naarden de sleutelstad regelma
tig op de hielen zat. Althans volgens De Vrank-
rijker, die in 1936 twee artikelen heeft gepubli
ceerd over de textielnijverheid van Naarden.'
Opmerkelijk is het derhalve dat wij zoveel over
het Leidse laken horen, maar zo weinig over het
Naardense. Natuurlijk heeft dat onder meer te
maken met de beschikbaarheid van het bron
nenmateriaal: terwijl Leiden hiervan rijkelijk is
voorzien en in Posthumus de man heeft gevon
den die hierover uitvoerig heeft geschreven,
moet Naarden het met veel minder doen. Be-
langrijker echter voor de geringe belangstelling
voor het Naardense laken is wellicht zijn minde
re reputatie. Van alle Hollandse exportlakens
was dat uit Naarden van de laagste kwaliteit en
dus het goedkoopste. Maar zoals we nog zullen
zien is juist deze positie van Naarden onderaan
de kwaliteitsladder binnen de context van de al
gemene ontwikkeling tussen 1400 en 1600 een
interessant gegeven. Een volgend punt dat onze
aandacht trekt is de symbiose tussen Naarden en
het omringende gebied. Terwijl de andere ste
den in de loop van de zestiende eeuw de platte-
landsnijverheid steeds meer gingen beschouwen
als onrechtmatige concurrentie en gezamenlijk
hiertegen strijd begonnen te voeren, lijkt de
Naardense draperie juist sterk afhankelijk te zijn
geweest van textielwerkzaamheden in de Gooise
dorpen. Drapeniers (lakenondernemers) uit
Naarden besteedden vooral de wolbewerking -

het kaarden en het spinnen -  uit aan plattelan
ders die dit als nevenactiviteit verrichtten naast
hun agrarische bezigheden. Deze wederzijdse
afhankelijkheid werd treffend verwoord in een
rapport uit omstreeks 1500. Te Hilversum be
richtte men, dat hier iedere man spint ende caerdt
wolle als een wijf. Ende hadde Naerdm geen draperie,
zij mosten omme broot gaen (bedelen).

Deze Gooise situatie past binnen nieuwe
ideeën over de economische relaties tussen stad
en platteland in de vroegmoderne tijd. Vandaar
dat dit aspect in ’t Gooi de laatste tijd enige aan
dacht heeft gekregen.2 In dit artikel zal ik mij
daarom alleen richten op de eerste twee onder
werpen, namelijk de kwantiteit en de kwaliteit
van het Naardense laken in de vroege periode. '
Waarin onderscheidde Naarden zich als drape-
riestad van de andere Hollandse lakensteden?

Een opvallende positie

Volgens De Vrankrijker lag het hoogtepunt van
de Naardense lakenweverij in de tweede helft van
de vijftiende eeuw. Haar jaarproductie van om
streeks 1470-’75 schat hij op meer dan 20.000
stuks laken, waarmee die van Leiden zelfs zou zijn
overtroffen. Daarna trad volgens hem voor Naar
den een langdurig verval in, terwijl Leiden zijn
hoge productiecijfers nog tot 1520-’30 wist vast te
houden. Ondanks de terugval gedurende de ge
hele zestiende eeuw bleef Naarden overigens in
zijn ogen na Leiden de belangrijkste lakenstad in
Holland, die de overige steden verre achter ziek liet.

Dat zijn duidelijke woorden, maar is het ook
waar? Voorzichtigheid is hier op zijn plaats, want
zijn conclusie steunt op slechts enkele gegevens
uit de Naardens bloeiperiode. Thans beschik
ken wij over meer cijfermateriaal, dat tevens ver
spreid ligt over de twee eeuwen.

Het eerste dateert zelfs uit de eerste helft van
de vijftiende eeuw. In het Kamper Pondtolregis-
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ter van 1439-’41 werd het goederenvervoer ge
registreerd dat via Kampen de weg zocht naar
de jaarmarkten van Deventer. Vanwege grote
onveiligheid op zee ten gevolge van conflicten
met Engeland en in het bijzonder met de Hanze
was deze weg in die jaren een veilige route rich
ting het noord-Duitse achterland. Omdat de
Baltische staten en het noorden van het Duitse
Rijk de belangrijkste afzetgebieden waren voor
het Hollandse -  en zeker voor het Naardense -
laken, betreft het hier dus een belangrijke ver
keersstroom. Nu is de verdeling van de circa
11.000 stuks Hollandse lakens die gedurende
deze twee jaren op de jaarmarkten van Deventer
werden afgezet als volgt:

Tabel:
Export van Hollandse lakens naar het IJsselgebied ok
tober■ 1439 - 24 augustus 1441
Herkomstplaats stuks pakken

Amsterdam 3800 97,
I eiden 2900
Naarden 1407
Weesp 1351
Schiedam 500
Den Haag 378
Hoorn 180
Monnickendam 51
Delft 38
Haarlem 25
Rotterdam 15
Enkhuizen 15
Muiden 14
Edam 2

Bron: Ketner, Handel en scheepvaart, 21-71 en 84-
93, vooral tabel XII, 53 en 60-65.

Deze gegevens in het Kamper Pondtolregister
bevestigen wat ook uit andere bronnen is geble
ken: niet Naarden maar Amsterdam nam met
Leiden gedurende de eerste helft van de vijftien
de eeuw de koppositie in de export van Hol
landse lakens naar het Oostzeegebied en Cen
traal- en Oost-Europa in. Daarnaast kan worden
gesteld, dat van de overige draperiesteden al
leen de Gooise plaatsen Naarden en Weesp een
respectabel aantal exportlakens konden leve
ren. Opmerkelijk is verder de gelijke plaats die
Weesp naast Naarden innam. Ook Muiden blijkt

Verklarende woordenlijst

Laken:
lang weefsel van wol waarvan dure
kledingstukken werden gemaakt

Kaarden:
het ontwarren en daarna ineenstren-
gelen van de korte wolvezels ter voor
bereiding op het spinnen

Kammen:
het ontwarren en daarna in één rich
ting kammen van de lange wolvezels
ter voorbereiding van het spinnen

Vollen:
het intensief kneden met de voeten in
een volkom met zeep, volaarde en uri
ne om de wolvezels te doen krimpen
en nauwer aaneen te doen sluiten, zo
dat de stof sterker, slijtvaster en beter
warmte-isolerend wordt

(Droog)scheren:
het gelijkmatig afknippen van de uit
de stof stekende vezeleinden om zo
een gladder en mooier gesloten op
pervlak te verkrijgen.

een eigen maar bescheiden draperie te hebben
gehad. Niet zozeer Naarden maar het Gooi in
zijn geheel kon zich volgens dit register meten
met de grootste draperiesteden.

Ook andere exportgegevens uit de vijftiende
eeuw geven aan dat Naarden weliswaar tot de
belangrijkste steden In Holland behoorde waar
lakens werden vervaardigd, maar op het tweede
plan stond. Sinds de late veertiende eeuw ver
voerden de Hollandse schippers behalve Vlaam
se lakens tevens Hollandse lakens naar noord-
Duitsland en het Oostzeegebied. Reeds vanaf de
eerste jaren na de eeuwwisseling maken deze
eerste signalen plaats voor een bredere stroom
aan gegevens, die het werkelijke begin van de
opmars van het Hollandse laken in het Hanze-
gebied weerspiegelen. Steeds namen Leiden en
Amsterdam hierin de leidende positie in, in tijd
en rang gevolgd door de andere Hollandse la
kensteden. Maar ook nu weer kan worden ge
constateerd, dat Naarden reeds vóór 1450 be
trokken was bij de lakenexport. Zo vermeldt een
Pruisisch handelsboek uit de periode 1421-’54
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naast Leiden en Amsterdam ook Hoorn en
Naarden als leveranciers van Hollandse lakens.
Ook in het kerngebied van de Hanze, namelijk
in Neder-Saksen en in de Wendische steden,
werd het Naardense laken al vroeg gesignaleerd.
Maar terwijl na 1450 het Naardense laken in het
oostelijke gebied van de Oostzee (Pruisen en de
Baltische landen) een gewild product bleef,
werd het met de andere grove lakens uit Hol
land vanaf 1447 twintig jaar lang uit het Hanze-
gebied geweerd. Wat voor de periode na 1450
verder opvalt is dat het buitenlandse afzetgebied
van het Hollandse laken niet meer hoofdzake
lijk tot het noorden is beperkt, maar zich nu ook
meer heeft uitgebreid tot de Zuidduitse gebie
den. Veel van wat hier terechtkwam vond zijn
weg via Antwerpen als opkomende handelscen
trum. In het bijzonder Leiden en Amsterdam
worden in deze Duitse delen genoemd, ook wel
Haarlem en Delft, maar Naarden en de overige
steden niet.

'
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Proefschrift van Herman Kaptein. Afgebeeld staat ‘het we-
versinterieur’ van G. Rombouts uit 1656 uit de collectie
van het Frans Hals Museum in Haarlem.

De belangrijkste gegevens waarop De Vrankrij-
ker voor zijn conclusie over de belangrijke posi
tie van de Naardense draperie steunt, staan ver
meld in twee rapporten die gedetailleerd verslag
doen van de economische en financiële situatie
in Holland tussen omstreeks 1475 en 1514: de
Enqueste uit 1494 en de Informacie van 1514. His
torici hebben er meermalen op gewezen dat het
doel van beide bronnen, namelijk het vaststellen
van de hoogte van de belastingen, natuurlijk uit
nodigde tot een minder gunstige voorstelling

van zaken in de onderzoeksjaren. Maar omdat
zij zeldzaam materiaal vormen waarmee het ver
loop van de gehéle Hollandse lakennijverheid
in de periode 1475-1514 kan worden geanaly
seerd, wordt er dankbaar en kritiekloos gebruik
van gemaakt. Zo wordt in 1494 over de inwoners
van Naarden vermeld dat zij twintig jaar
daarvóór plagen te maecken alle dage 80 halve laec-
kens, ende nutertijt en mogen zij niet maecken dan 20
halve laeckens sdaechs. Ook in de Informacie wor
den er voor de jaren omstreeks 1505 en 1513
geen totale jaarproductiecijfers gegeven, maar
uitsluitend dagproduktie-aantallen, en wel 50 a
70 respectievelijk 30 halve lakens per dag. In na
volging van Posthumus trekt De Vrankrijker de
geloofwaardigheid ervan niet in twijfel, gaat hij
uit van maar liefst 300 werkdagen per dag en
komt aldus tot indrukwekkende totalen voor de
jaren 1475 (24.000) en 1504 (18.000). Deze ge
tallen zijn vergelijkbaar met die van Leiden. Al
leen voor de onderzoeksjaren 1494 (6.000) en
1514 (9.000) vallen zij opvallend genoeg en in
tegenstelling tot die te Leiden behoorlijk tegen.
Hier worden wij met een cruciaal interpretatie
probleem geconfronteerd. Wat weet men of wil
men zich nog van bijna twintig jaar geleden her
inneren, vooral als het gaat om moeilijk te veri
fiëren gegevens voor het bepalen van de belas-
tinghoogte? En verder: een onder ede afgelegde
waarheid hoeft natuurlijk niet de hele waarheid
te zijn. Natuurlijk kunnen er topdagen van 80 la
kens zijn geweest, maar in hoeverre is dit aantal
representatief voor een gemiddelde werkdag in
een heel jaar? Hoe dan ook, uit een grondige
analyse van de twee rapporten is naar voren ge
komen, dat de concrete cijfers over de lakennij
verheid onbetrouwbaar zijn. Bovendien is De
Vrankrijkers schatting van 300 werkdagen per
jaar waarop er werd geweven verre van realis
tisch te noemen. Ook voor deze periode kun
nen we voor Naarden dus geen totaalcijfers ge
ven, wat overigens niet wegneemt dat ook nu
weer Naarden naar voren komt als een van de
belangrijkste draperiesteden in Holland. Dat
kunnen we overigens van Weesp niet meer zeg
gen. Door het wegtrekken van zijn principale
rijckdom bleef omstreeks 1500 van zijn draperie
- en die van Muiden - weinig meer over.

Tot slot beschikken we over Zeeuwse en Am
sterdamse exportgegevens uit de jaren 1543-’45
en 1552-’53. Hieruit blijkt dat het laken uit Naar
den in de belangrijke zuidelijke handelsstroom
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tussen Zeeland en het Iberisch schiereiland na
genoeg ontbrak. Daarentegen blijkt het Gooise
stadje vanuit Amsterdam in iets meer dan een
jaar voor maar liefst 44.000 Karolusguldens aan
lakens te hebben geëxporteerd. Dit komt er op
neer dat 70% van alle in dat jaar door Amster
dam uitgevoerde Hollandse lakens van Naar-
dense makelij was! Met een gemiddelde prijs
van 5,5 Karolusgulden per stuk betekent dit on
geveer 8000 geëxporteerde lakens. Houden we
in gedachte dat de ontvang van de binnenlandse
afzet van deze goedkope stoffen onbekend is,
dan mag men zich voor het zestiende-eeuwse
Naarden terecht afvragen of hier wel van een
langdurig verval kan worden gesproken. In te
genstelling tot Leiden kon het omstreeks 1550
nog steeds beschikken over een sterke draperie.
Toch bleef Naarden een draperiestad van het
tweede garnituur, vooral omdat de leidende la
kensteden, waarbij zich nu ook Haarlem had ge
voegd. een veel duurder laken produceerden.
En daarmee zijn we gekomen bij de vraag naar
de kwaliteit van het Naardense laken.

Een opvallende verwarring

Alvorens concreet wordt ingegaan op de soort
lakens die Naarden heeft geproduceerd, dient
deze nogal ingewikkelde materie eerst enigszins
te worden verduidelijkt. Voor het begrijpen van
de ontwikkelingen in de West-Enropese textiel
nijverheid is het van wezenlijk belang dat er on
derscheid wordt gemaakt tussen dure. voor de
welgestelden bedoelde, lakens en goedkope,
voor de massa bestemde, weefsels. Aan dit on
derscheid hangen drie termen die in de litera
tuur niet eenduidig en vaak verkeerd worden
gebruik. Men spreekt over de ‘oude draperie’
en bedoelt daarmee de vroegste lakenbranche
die luxe en zware exportlakens maakte. Belang
rijkste representant van deze soort in Holland is
Leiden. Daar tegenover plaatst men in Vlaande
ren en Brabant de ‘nieuwe’ en de ‘lichte drape
rie’, die later zouden zijn ontstaan en die de
goedkopere soorten zouden hebben voortge
bracht. Nu beschouwt men als belangrijkste ont
wikkeling in de Zuid-Nederlandse textielnijver
heid gedurende deze periode de geleidelijke
verdringing van het dure kwaliteitslaken van de
‘oude draperie’ door de inferieure weefsels uit
de ‘nieuwe’ en ‘lichte draperie'. Vervolgens

neigt men er toe de laatste twee typen drape
rieën naast en door elkaar te gebruiken en bei
de te beschouwen als een puur Zuid-Nederlands
fenomeen. Hierdoor is voor Holland het vol
gende, verwarrende en verkeerde, beeld ontstaan:
de ene kant van de genoemde Zuid-Nederland
se ontwikkeling is ook in Holland geconsta
teerd: de productie van het luxe Leidse laken
kende na 1520 en tot 1580 een sprongsgewijs
verval. Maar ondanks die sterke en langdurige
teruggang heeft in deze stad de vervanging van
de ‘oude draperie’ door de ‘nieuwe’ en ‘lichte
draperie’ .niet geleidelijk maar juist vrij abrupt
plaatsgevonden. Het waren de Zuid-Nederland
se immigranten die hier voor de uiteindelijke
breuk met het voorafgaande hebben gezorgd
door na 1580 diverse gemengde en goedkope
stoffen te introduceren, waarmee Leiden als
‘nieuwe draperiestad’ een nieuwe toekomst te
gemoet ging. En omdat lange tijd de gedachte
overheerste, dat de Leidse lakennijverheid in
Holland zo dominant was dat haar ontwikkeling
kan worden vereenzelvigd met die van geheel
Holland, geldt die scheidslijn in de literatuur
voor het gehele gewest. Maar nu is het interes
sante van Naarden dat zijn geschiedenis ons laat
zien, dat dit traditionele beeld niet klopt. Het
wordt tijd dat we het gaan rectificeren.

Een opvallend laken

Vanaf het moment dat de Hollandse draperie
zich op de export richtte, heeft zij zowel luxe als
grove lakens gefabriceerd. Het onderscheid
hierin lag in de soort wol die werd gebruikt en
de mate van zorgvuldigheid in de bewerking er
van. Voor de superieure soorten was fijne Engel
se kwaliteitswol benodigd, voor de inferieure,
grove weefsels werd vooral een beroep gedaan
op Spaanse en Schotse wol. Met name Leiden
en Amsterdam en in de zestiende eeuw ook
Haarlem hebben zich op de dure, dichtgeweven
en zware lakens toegelegd. In de zuidelijke Ne
derlanden kreeg deze bedrijfstak zoals gezegd
de naam ‘oude draperie’. Tot de Hollandse ste
den die zich juist concentreerden op de kwalita
tief mindere soorten behoorden onder meer
Den Haag en Hoont. Op basis van een analyse
van de keuren van deze Hollandse grove drape
rieën kan worden geconcludeerd, dat deze kun
nen worden gerekend tot die, welke in Vlaande-
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ren in de vijftiende eeuw de benaming ‘nieuwe
draperie’ kregen. In wezen fabriceerde deze
branche geen goedkope stoffen, maar vervaar
digde zij mindersoortige namaaksels van de
hoogwaardige lakens uit de ‘oude draperie’ met
een vergelijkbaar maar minder kostbaar produc
tieproces. Vooral middels besparingen op de ge
bruikte grondstoffen, speciaal op de wol, brach
ten zij minder op dan de luxe lakens. Hoewel
dat prijsverschil aanzienlijk kon oplopen bleven
de weefsels uit de ‘nieuwe draperie’ onbereik
baar voor de massa. Met andere woorden: ook
Holland kende reeds sedert de vijftiende eeuw
lakenbedrijven die tot de ‘nieuwe draperie’
moeten worden gerekend!

Naarden bevond zich lange tijd onder de dra-
periesteden die zich hadden gespecialiseerd in
de grove en dus minder dure soorten uit de
‘nieuwe draperie’. Wel onderscheidde het zich
van de andere Hollandse ‘grove’ of ‘nieuwe dra
perieën’ door als enige niet de Schotse en /o f
Spaanse wol in zijn laken te verwerken, maar de
nog grovere wol uit Westfalen. Hoe weten we nu
dat we de Naardense lakenweverij in de tweede
helft van de vijftiende eeuw onder de ‘nieuwe’
en niet onder de ‘lichte draperie’ moeten scha
ren? De eerste aanwijzing daarvoor is de prijs
klasse waartoe het Naardense laken behoorde.
De gegevens hierover wijzen uit dat de exportla-
kens uit Naarden evenals die uit de andere gro
ve Hollandse draperieën ongeveer de helft in
prijs waren van de luxe Hollandse lakens. Zo
werd omstreeks 1460 in Pruisen en de Baltische
landen voor een Leids laken 21 a 26 en voor een
Amsterdams laken 18 Mark neergeteld, maar
lag de prijs van een Naardens laken op 10 a 11
Mark.

De productiebeschrijving in de WardijnsBrief
uit 1487 voert ons verder tot de oplossing van
het gestelde probleem. Behalve de werkzaamhe
den die aan het weven voorafgingen en die weer
den verricht in de omliggende Gooise dorpen,
zijn in de WardijnsBrief alle belangrijke deelpro
cessen gereglementeerd, evenwel zonder veel
details. Voorop stond daarbij de zorgvuldige
controle op alle fasen van het productieproces,
dat moest worden uitgevoerd door de beëdigde
waardijns. De voornaamste bedoeling daarvan
was niet om een zo goed mogelijk weefsel te fa
briceren. Naarden had nu eenmaal zijn zinnen
gezet op het fabriceren van het goedkoopste ex-
portlaken dat Holland op dat moment wenste

voort te brengen. Vandaar dat zijn bestuurders
juist maatregelen namen tegen pogingen kwali
tatief betere wolsoorten uit te proberen. In 1513
werden snode erge laeckenen na het luiden van de
klok publiekelijk verbrand. Deze waren het re
sultaat van experimenten met Spaanse en Schot
se wol afkomstig uit Haarlem en Hoorn. Om
hieraan paal en perk te stellen werd mede veror
donneerd, dat voortaan de Naardense lakens
weer uitsluitend van Rijnlandse wol mochten
worden geweven. Waar het in de WardijnsBrief
om ging, was het waarborgen van de uniformi
teit van het Naardense exportlaken, breede Laken
genoemd. De afnemer moest er ieder jaar van
op aan kunnen, dat hij voor een vaste prijs de
zelfde kwaliteit kreeg die zijn klanten van een
Naardens laken mochten verwachten.

Hoe kunnen we nu via de WardijnsBrief vast
stellen tot welke type draperie -  ‘nieuwe’ of
‘lichte’ -  het Naardense exportlaken toen mag
worden gerekend? Belangrijk voor deze waag
zijn onder meer de voorschriften voor het vollen
van het breede Laken. Hieruit blijkt dat ook het
Naardens exportlaken intensief werd gevold,
waardoor het laken zodanig inkromp en vervilt-
te dat het patroon van de draden onzichtbaar en
de stof zwaar en onverslijtbaar werd. Dat bete
kent dat de gebruikte wol kortharig en krullend
moet zijn geweest en niet gekamd maar gekaard
(ineengestrengeld) diende te worden alvorens
het werd gesponnen. Zoals bekend werd er om
streeks 1500 in met name Huizen en Hilversum
gekaard. Dergelijke wol moest vanwege haar
teerheid ook met boter of olie worden ingevet.
Welnu: we lezen in de Informatie van 1514 dat
een van de problemen waarmee Naarden zat, de
sterk verhoogde prijs betrof van de olye die zy tot de
lakkenen behouven. De genoemde bewerkingen
van de wol en het intensief vollen ran het laken
zijn kenmerkend voor de lakenbranches uit zo
wel de ‘oude’ als de ‘nieuwe draperie’. En daar
Naarden geen luxe maar grove wol verwerkte
mogen we concluderen, dat het toentertijd la
kens maakten op de manier van de ‘nieuwe dra
perie’.

We komen nu bij een volgende rectificatie die
van belang is om de ontwikkeling van de Naar
dense lakennering te kunnen begrijpen. Het zal
inmiddels duidelijk zijn geworden, dat de
‘oude’ en ‘nieuwe draperie’ eigenlijk niet we
zenlijk van elkaar verschilden. Zoals vermeld on
derscheidden zij zich niet van elkaar via de be-
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werkingswijze maar door middel van de kwaliteit
van de gebruikte grondstoffen. Zo gebruikten
beide korte, kroezige kaardwol die ter bescher
ming ingevet (gesmout) moest worden. Vandaar
dat beide in Vlaanderen ook bekend stonden
onder de noemer gesmoutte draperie en men in
Engeland de lakens ervan rekende tot één over
koepelende soort, de woollens. Daarmee werd in
die tijd aangegeven dat men de producten uit
deze twee draperieën duidelijk wenste te onder
scheiden van die uit de derde soort draperie, na
melijk de ‘lichte draperie’. Deze kreeg in Vlaan
deren ook de benaming van droge of ongesmoutte
draperie, in Engeland werden de weefsels hieruit
aangeduid met de term worsteds. Eloewel in de
historische literatuur zoals gezegd de termen
‘nieuwe draperie’ en ‘lichte draperie’ verwar
rend door elkaar worden gebruikt, verschilden
zij dus wezenlijk van elkaar. Uit de laatste kwa
men de goedkope en voor de massa bestemde
kamgaren stoffen voort. Deze werden heel licht
geweven met lange kamwol, alleen ter reiniging
kort gevold en niet geschoren. Het bekendste
produkt dat de ‘lichte draperie’ voortbracht, wa
ren de saaien, die na 1582 via Hondschoote de
belangrijkste ‘nering’ werd van de nieuwe Leid-
se textielnijverheid.

Er zijn evenwel sterke aanwijzingen waaruit
mag worden opgemaakt dat de ‘lichte draperie’
reeds vóór de massale komst van de Zuid-Neder-
landers haar plek in Holland had veroverd, 't
Gooi moet namelijk al in de loop van de eerste
helft van de zestiende eeuw zijn overgestapt van
‘grof naar ‘licht’. Dat blijkt onder andere uit de
- ten opzichte van het begin van die eeuw sterk
gekelderde - prijs die omstreeks 1550 voor een
Naardens laken gold. Zij lag nu op de helft van
een laken uit de ‘nieuwe draperie’ en was verge
lijkbaar met die van de goedkope Hondschootse
saaien. Het blijkt ook uit een vergadering in
1562 van de Staten van Holland over het vastleg
gen van de leeftijdgrens van zestien jaar voor
jonge meester-wevers. Naarden en Weesp meen
den dat deze bepaling niet voor hen behoorde
te gelden. Hun draperieën konden ookjongere
meesters zonder problemen toelaten, omdat zij
immers meest al lichte Laeckenen maeckm [...], sy
dies-aengaende van andere natuyrezyn dan de ande
re Hollandse draperieën.

Tot slot

Het beeld dat De Vrankrijker van de Naardense
draperie heeft neergezet, is hierboven op onder
delen gewijzigd en verder aangevuld. We mogen
vaststellen dat het Naardens laken al vóór 1450
een belangrijk exportartikel was. Ook in de
tweede helft van de vijftiende eeuw produceer
de Naarden jaarlijks grote hoeveelheden grove
lakens, maar niet zoveel als De Vrankrijker in na
volging van Posthumus vermoedde. Verder zijn
beiden voor de zestiende eeuw te pessimistisch:
omstreeks 1550 blijkt voor Naarden nog geens
zins sprake te zijn van een langdurige depressie.
Wat betreft de soort lakens die Naarden heeft
voortgebracht, is het meest opvallende dat dit
draperiestadje in de loop van de zestiende eeuw
moet zijn overgestapt van ‘grof nafr ‘licht’. Dit
betekent dat de ‘lichte draperie' reeds in Hol
land bestond voordat zij omstreeks 1580 door
Zuid-Nederlanders in Leiden werd geïntrodu
ceerd.

1 Vrankrijker, A.C.J. de, ‘De textielindustrie van Naarden’,
in: Tijdschrift voor Geschiedenis (1936) 152-164 en 264-288.

2 Zie hierover met name: Janse, K.P.J., ‘De koptienden als
bron voor de economische geschiedenis van het Gooi,
1500-1850’, in: Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 5
(1992) 35-73. Verder: J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het

handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse eco

nomie 1350-1850, 128-133.
3 Daarbij leun ik volledig op mijn dissertatie De Hollandse tex

tielnijverheid 1350-1600. Conjunctuur ér1 continuïteit, Hilver
sum 1998.
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H o n d erd  ja a r  elektriciteit in N aarden
Dirk Dekema

Op 29 septem ber 1999 was het precies 100
ja a r  geleden dat N aarden werd geëlektri
ficeerd. O p die datum  werd om 8 uur ‘s-
avonds het elektriciteitsnet officieel in werk
ing gesteld door burgem eester Wesseling.
N aarden was daarm ee de eerste gem eente in
het Gooi die van deze ’’m o d ern e” en 
ergievoorziening gebruik m aakte. De
gem eente Hilversum zou enkele m aanden lat
er volgen.

De stroom zou worden geleverd door een
eigen elektriciteitsfabriek. Oorspronkelijk was
het de bedoeling dat deze centrale gebouwd
werd b innen de vesting, de gem eente had
daartoe reeds een perceel bestemd. Deze plek
was echter te klein. Als m en de foto van het
uiteindelijke gebouw bekijkt m oeten we ons
gelukkig prijzen dat de centrale niet in de
vesting is gebouwd. Een alternatieve locatie
was gelegen bij de Galgebrug, het huidige
kruispunt Thierensweg m et de Rijksweg. Dit
was een centraal gelegen pun t tussen Naar
den en Bussum in zodat doorgifte van elek-
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Vanaf de fabrieksschoorsteen ziet men in noordelijke richting
de vesting liggen. In het midden van de foto loopt de pas
aangelegde Thierensweg in de richting van de vesting. De
huisjes in het midden zijn van een wasserij en liggen op wat
tegenwoordig het kruispunt is van de Oude Rijksweg en de
Lambertus Hortensiuslaan/Thierensweg. Na de opheffing
van Naarden als militaire vesting in 1926 werd op de gron
den links op de foto het Oranje Nassaupark aangelegd.
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Deze foto laat de Lambertus Hortensiuslaan zien, waar
tussen de bomen het wasgoed hangt te drogen. Op de kwe-
kerijen op de voorgrond staat thans het verzorgingstehuis
het '‘Ravelijn’’.
A an  de horizon zien we de schoorsteen van de Chemische
Fabriek. Daartussen ligt het gebied waar in de dertiger ja-
ren het Rembrandtpark is gebouwd. Rechts op de foto de
pas aangelegde Julianalaan en de eerste huizen van het
Wilhelminapark (thans Julianalaan 2 en Lambertus Hor-
tensiuslaan 7 en 9). Op de ansichtkaart zien we deze twee
villa \  van de voorzijde.

triciteit aan de buurgem eente in de toekomst
gemakkelijk te realiseren zou zijn. Deze plek
lag echter b innen de ’’Verboden Kringen”
rondom  de militaire vesting en vergunning
om daar te bouwen diende bij de Kroon te
worden aangevraagd. Deze toestemming werd
niet verleend: ’’Hare Majesteit de Koningin
Regentes heeft het verzoek voor bebouwing
afgewezen”. U iteindelijk  vond m en een
perceel ver buiten de vesting, m idden tussen
de kwekerijen en vlak aan de grens met Bus
sum. Met de bouw van het Centraal Station,
zoals het werd genoem d, werd begonnen op
20 m aart 1899.
De bouw van de fabriek is uitzonderlijk goed
gedocum enteerd, doordat de opzichter, de
heer E.R.). Smith, deze heeft vastgelegd in een
twintigtal foto’s. Deze foto’s geven een beeld
hoe de centrale geheel met m ankracht werd
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De elektriciteitsfabriek te Naarden in 1900. Coll.Stadsarch.ief Naarden
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In  1898 g a f het gemeentebestuur toestemming om het ge
bied net buiten de “verboden kringen ”, gelegen tussen de
Lambertus Hortensiuslaan, Comeniuslaan en de spoor
lijn, te exploiteren.
Op de foto is zichtbaar dat een eerste aanzet daartoe is ge
maakt door het aanleggen van de straten. Op de voorgrond
de Pater Wijnterlaan, daarachter de Julianalaan en de
Wethouder Königlaan.

;
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In  het midden staat een grote villa die door de heer Vette-
xvinkel werd gebouwd. Deze villa is later in gebruik geweest
als kindertehuis van het Leger des Heils en als Belasting
kantoor.
Links daarvan het woonhuis van kweker en raadslid Jac.
Smits (Lambertus Hortensiuslaan 11) met daartussenin
de opslagplaats (thans nummer 13).
Rechts van de villa Vettewinkel de panden Lambertus Hor
tensiuslaan 17 en 19 en Wethouder Königlaan 2.
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Op de voorgrond zien we de Pater Wijnterlaan, daarachter de Julianalaan en Wethouder Königlaan en rechts de Van Has-
seltlaan. De bomenrij achter de huizen markeert de Comeniuslaan. Het huis in het midden is thans Comeniuslaan 16 en
links daarvan de nummers 14 en 12.
Op de achtergrond staan de villa 's langs de Generaal de la Reylaan in Bussum. De bomen linksachter markeren de Brink-
laan. Het tussenliggende gebied, op de grens van de gemeenten Naarden en Bussum, is nog helemaal open. Daar zou enkele
jaren later hei Prins Hendrikpark verrijzen, xuaarmee de bebouwing van beide gemeenten definitief aan elkaar zou grenzen.

gebouwd vanaf het storten van de fundering
tot en m et het afvoegen van het metselwerk.
O p één van de fraaiste fo to’s is te zien hoe
m en de dakpannen  opbrengt, doo r een
menselijke ketting van tien arbeiders op één
ladder. Ook he t in te rieu r werd gefo
tografeerd.
Naast de fabriek verrees een 28 m eter hoge
schoorsteen. Vanaf deze schoorsteen heeft
Smith het panoram a rondom  de fabriek vast
gelegd. Niet wetende dat hij daarm ee een
uniek historisch docum ent maakte van een
landschap dat na eeuwenlang bijna niet veran
derd  te zijn in korte tijd daarna volledig volge
bouwd zou worden. Een gedeelte van het
gebouw bestaat nog, thans Prins Willem van
Oranjelaan 8, en is in gebruik als een tranfor-
matorhuis.

Van de foto’s die hij maakte werd een album
samengesteld dat na de officiële opening aan
de burgem eester van de stad werd aangebo
den. Een aantal van deze foto’s illustreren dit
artikel.

bronnen:
Dirk Dekema: H onderd jaar elektriciteit in
Naarden, (in: de Omroeper, 1999, nr. 4)
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Interview met Jan Des Bouvrie
Maud Arkesteijn-van Willigen

In 1993 ging de ontwerpstudie) van Jan  des
Bouvrie over van Bussum naar het m onum en
tale Arsenaal in Naarden-vesting. Het Arse
naal had jaren lang  dienst gedaan als wapen
en m unitiedepot. In 1997 is hier het oude
verdedigingswerk Bastion O ud-M olen bij
gevoegd. B innenkort opent Jan  des Bouvrie
een tweede verkooppunt in Naarden-vesting
in de huidige Promerskazerne. De hoogste
tijd voor oud-wethouder Maud Arkesteijn- van
Willigen om de in 1942 geboren Naarder een
aantal vragen te stellen.

-Hoe ben je  geïnteresseerd geraakt in  het Arsenaal ?

Zoals je  weet ben ik in Naarden geboren,
maar heb altijd m et mijn ouders boven de
zaak van mijn vader in Bussum gewoond. Na
de kunstacademie ben ik intensief aan het on-

Folo: Paul H uf

twerpen gegaan en heb ik N ederland een an
der gezicht gegeven op he t gebied van
woninginrichting, wit, andere vormgeving en
andere inrichting. Toen ik de zaak van mijn
vader heb overgenomen en uitgebouwd, ben
ik me onder andere m eer met architectuur
gaan bezighouden en heb ik een aantal oude
panden in de vesting gerestaureerd en een an
der gezicht gegeven. In die tijd was het beeld
van de vesting saai en kleurloos en daar wilde
ik iets aan doen. Ik heb altijd een speciaal
gevoel voor N aarden gehad, de sfeer, de
kleine compacte stad m et zijn middeleeuws
stratenpatroon sprak mij aan. En toen ik mijn
huis Bergerac kocht aan de Meentweg ben ik
ook echt Naardens ingezetene geworden.
Je  h e rin n e rt je  nog wel dat wij elkaar
tegenkwamen in 1992 bij de tentoonstelling
van Jiri Kollar in het Comenius Museum, ter
gelegenheid van de 400ste geboortedag van
Comenius, en ik je zei: 'Ik heb interesse in het
Arsenaal, kunnen we een afspraak maken en
eens praten? ‘Op dat m om ent waren jullie als
gem eentebestuur van Naarden, net bezig een
goede bestem ming te vinden voor het door
jullie aangekochte Arsenaal, en vorige pogin
gen waren op niets uitgelopen, dus deze vraag
kwam op het ju iste moment. Toen ik 50 werd
wilde ik me m eer gaan toeleggen op ontwer
pen en ontwikkelen en mij niet zo heel inten
sief m eer m et klanten bezig houden. Het Ar
senaal bood mij de kans al mijn drom en te re
aliseren: vooral de sfeer van dit m onum entale
gebouw, de mogelijkheden om oud en nieuw
te com bineren, en ook alles bij elkaar te bren
gen op het gebied van woninginrichting, was
wat ik graag wilde. Zo vindt het publiek alles
bij elkaar in een sfeervolle, mooie en inspir
erende omgeving. Je  zult zien dat de woon
boulevards verleden tijd zijn. dat willen
mensen niet meer. Zij trillen inspiratie op
doen in een sfeervolle omgeving en daar zijn
kleine historische steden bij uitstek voor
geschikt. Alles dicht bij elkaar in een sfeer-
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Foto: Stefan Schipper

volle omgeving, dat geldt natuurlijk  niet
alleen voor woninginrichting, maar ook voor
m ode en sport.

-Heb je nog meer plannen in historische steden ?

Ja  zeker, in N aarden is het Promerskazerne-
project bijna afgerond en dat wordt officieel
in septem ber geopend, in h e t kader van het
650-jarig bestaan van de stad. Verder ben ik
bezig m et Schiedam, in de oude binnenstad,
m et een zelfde soort project als het Arsenaal,
en ook in Grave, een oude vestingstad in No-
ord-Brabant.

Denk je dat jouw concept ook internationaal over
draagbaar is ?

Ja, dat denk ik zeker; er komen al heel veel
m ensen uit Japan, Italië en andere landen
kijken, hoe het zou kunnen. Iedere situatie en
iedere om geving heeft zijn specifieke
uitdagingen en m ogelijkheden, en ook onm o
gelijkheden. Maar wat mij betreft, heeft juist
de kleine historische stad ongekende en on
benu tte  m ogelijkheden, die he t publiek
aanspreken. In goed overleg m et de lokale
overheden kun je  to t een win-win situatie
komen, die ook de publieke zaak ten goede
komt.

-Heb je nog plannen voor de toekomst '?
Ja, zeker, nog héél lang zo doorgaan: ontwer
pen, nieuwe wegen zoeken en van mijn gezin
genieten en vooral... van Naarden!
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H et Gooise leesplankje
Piet Leupen

Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte
van Henk Schaftenaar.

Uitgave van de Stichting Vijverberg ter gele
genheid van het 650-jarig bestaan van de stad
Naarden, Naarden 2000, 95 pp.; met 41
foto’s. ISBN 90.73316.09.X

Ter gelegenheid van het 650jarig bestaan van
het nieuwe Naarden -  in 1350 werd immers
het oude Naarden verwoest schreef een
bekende historisch-geograaf uit onze con
treien een overzicht. Niet, zoals zo vaak bij
zulke eeuw-festiviteiten he t geval is, een
overzicht van de geschiedenis van de stad,
maar, zoals de titel al onthult, een vogelvlucht
over de stad en de omgeving, die tegelijkertijd
een vlucht door de tijd is. Deze aanpak lijkt
garant te staan voor een verrassende kijk op
de stad en haar geschiedenis. Op de Open
Dag van TVE bezocht ik m et enkele anderen
na de ochtendlezingen Werk IV. Ik koos voor
die excursie, om dat ik van het bestaan van dat
fort totaal niets wist. En ja , bij het door
bladeren van het boek trof ik op pagina 25
een aantal wetenswaardigheden over de/e  for
tificatie in een stukje, getiteld 'Aanvallend
verdedigen vanuit het voorterrein’, vergezeld
van een luchtfoto uit 1938. U ziet, dat dit boek
verder reikt dan de grenzen van de gem eente
Naarden -  want Werk IV ligt thans in de
gem eente Bussum Dat is terecht, om dat de
fortificaties van stad en directe omgeving, zo
lang als hinderlijk ervaren obstakels, een
groot deel van H et Gooi bepaalden.

Afgezien van een foto van de Lambertus
Hortensiuslaan in september 1899, geleverd
door het stadsarchief, werd bij iedere beschrij
ving van de resting en de omgeving meestal
een KLM Aerocarto-foto afgedrukt; voor di
vesting kon in drie gevallen geput worden uit
de collectie van de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg in Zeist. Dat zijn de oudste foto’s
(uit circa 1923); de overige bestrijken een tijd

vak van 1926 tot 1991 (het Naarderbos). De
foto’s zijn in het algemeen goed afgedrukt; de
tekst sluit altijd aan bij hetgeen op de foto te
zien is. Voor iemand die niet elke heg en steg
in het Naardense kent, is het soms wel eens
zoeken, omdat de auteur, ondanks ettelijke
aanwijzingen toch nog veel bekend veronder
stelt en blijkbaar in de mening verkeert dat zijn
publiek feilloos de beschreven plekken
herkent. De bijgeleverde topografische kaart
zou veel meer rendem ent opleveren als de
beschreven en gefotografeerde plekken
daarop gemarkeerd terug te vinden zouden
zijn. Een bijkomende effect is nu, dat het boek
ook als een aangename zoekpuzzle op donkere
winteravonden bij de haard is te gebruiken.

Aan de teksten-met-foto’s gaat een inleiding
vooraf, waarin de schrijver dieper ingaat op de
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ik vind
die inleiding en trouwens ook de teksten over
de zo diverse landschappen rond de stad het
aardigst en meest informatief. De auteur weet
waarover hij het heeft en is goed in staat zijn
verhaal over te brengen. Ik schreef hierboven
enigszins voorzichtig dat deze aanpak garant
lijkt te staan voor iets verrassends, iets nieuws.
Een probleem is evenwel, dat deze methode,
naast alle verdiensten, ook het nadeel heeft dat
we soms een Naardm-in-oude-ansichten-effect
krijgen. Meestal wordt dat stadium gelukkig
niet bereikt, maar enkele m alen... Ik heb niets
tegen de gelijknamige bestsellersreeks van de
Europese Bibliotheek, en heb me trouwens als
redacteur van Ach Lieve Tijd Het Gooi ook diep
gaand met een nauw aanpalend genre be
moeid, maar voor een boek als het onderha
vige had de auteur zich wat mij betreft veel
m eer bij zijn eigen leest (de historische geo
grafie) mogen houden. Op dit ogenblik loopt
er een Hilversums vervolg op Ach Lieve Tijd:
deze vorm van geschiedbeoefening krijgt dus
ruim voldoende publicatie-mogelijkheid.

Neem bij voorbeeld de teksten over de vest
ing. Zouden veel lezers geïnteresseerd zijn in
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de exacte ligging van het woonhuis van
kruidenier J.W. Thuring of' dokter Keijser
(p.18), of de herberg van Dirk de Beus (p. 20,
52)? Is het belangrijk om te weten dat in 1924
P.J. Peters het theehuis Oud-Naarden en de
Bussummer koopman G. van Haselen het
theehuis Zeezicht direct aan zee lieten
bouwen (p. 86)? Of dat omstreeks 1865 de vil
la Casa Cara gebouwd werd voor mevrouw
Kuhn-van Rossum omdat haar zoon in haar
huis Zandbergen bleef wonen? Is dat niet his-
toire anecdotique? Maar misschien zit ik er
volledig naast en is dit soort bijzondere infor
matie gewilde kost voor het lezerspubliek van
de jarige gemeente Naarden.

Peter Korver, De St.Vitusparochie van Naarden
in de 20e eeuw. met bijdragen van Vonne van der
Meer en Willem Jan Otten.

Een uitgave van het kerkbestuur van de Sint
Vitus parochie te Naarden. Geen jaar van uit
gave (2000), geen ISBN, 74 pagina’s.

Op het omslag van dit boekje prijkt een foto uit
1986 van twee geestelijken van de katholieke
Naardense gemeenschap voor de kerk in de
Turfpoortstraat: de gaande en de komende
pastoor. De gaande nog gekleed met het witte
boord en in het zwarte pak, de komende in een
burgercostuum. De vraag die opwelt is, of deze
foto ook een symbool is van het doordringen
van de grote veranderingen in de Nederlandse
kerkprovincie? Lezing van de inhoud geeft
aanvankelijk de indruk dat de pastoors Bruin
en Peters (de afgebeelden op de foto), on
danks het opgeroepen beeld van de ouder
wetse en de moderne pastoor, polarisatie wis
ten te vermijden en een bloeiende christelijke
gemeenschap in stand hielden (p. 14).

Veel aandacht gaat uit naar de echte
bloeiperiode van het ’rijke roomse leven’, het
tijdvak 1900-1960, dat in Naarden blijkbaar dus
nog heel wat langer duurde. Duidelijk zichtbaar
wordt op bijna iedere bladzijde dat de
katholieken er een eigen zuil vormden, met
eigen organisaties. Dat beeld, nog versterkt door
de goed gekozen foto’s, heeft iets nostalgisch;
het wekt de indruk dat de wereld toen nog heel
overzichtelijk was en de mens binnen zijn eigen
vertrouwde context goed kon gedijen. Treffend
vond ik in dit verband het intervieuw met Jan

Jorna, stammend uit een familie van kerk
meesters, die vertelde dat na het Tweede Vati
caans Concilie de liturgische kleding en voor
werpen niet werden verkocht, maar op zolder
bewaard: ’... zo langzamerhand is alles weer
terug gehaald. Ik heb nog een hele mooie
"vioolkist” (een type kazuifel uit het midden van
de vorige eeuw). Die leg ik binnenkort klaar
voor pastoor De Gooijer, kijken wat hij doet...'

Geeft het boek op het eerste gezicht een op
timistisch beeld van continuïteit van de
katholieke gemeenschap, bij nauwkeuriger lez
ing blijkt er toch ook zeer veel veranderd: men
erkent, dat het sociale leven van een katholiek
zich tegenwoordig uitsluitend afspeelt in de
kerk en de pastorie, en niet meer op school, in
de verkennerij en in sport- en dansclubs, vak
bond, politiek, klaverjas- en toneelclubs (p.
63). Bijna alle instellingen van de eigen zuil die
de revue passeren, zoals de kapelaans, de be
graafplaats, het koor, de volksbibliotheek, het
klooster en de scholen van de zusters van het
Arme Kind Jezus, de kleuterscholen en de
nieuwe lagere scholen (de Minister Calsschool
en de Mgr Bekkersschool), de St.Josephschool
en het parochiehuis Concordia, hebben mooie
tijden meegemaakt, maar zijn tenslotte een
voor een verdwenen. Over bleven, afgezien van
de Calsschool en de Mgr Bekkersschool (de
laatste fuseerde in 1995 met de christelijke
Meerpaalschool tot De Tweemaster), de be
graafplaats en het koor. De kapelaans zijn ver
vangen door pastoraal werkers en werksters.
Maar er straalt toch een opgewekt vertrouwen:
’De parochie in de huidige vorm bestaat bijna
anderhalve eeuw. In vertrouwen op de kracht
van het geloof en de rijke betekenis van de tra
ditie zijn de katholieken van Naarden de 21'
eeuw binnengegaan.’(p. 14); ’Als er een
priester blijft, redden ze het wel. Anders krijg je
zondags de leken op het altaar, daarom loopt
het hier zo goed, omdat er zondags altijd eu
charistievieringen zijn’ (JanJorna, p. 37); ’Veel
kerkelijke vormen, waarvan we dachten dat ze
voor de eeuwigheid waren, blijken tijdelijk te
zijn, maar ik ben echt niet pessimistisch'( pas
toor De Gooijer, p. 46).
Rest nog te vermelden dat een hoofdstuk
gewijd is aan de beschrijving van het kerkge
bouw, een ander hoofdstuk biografieën geeft
van de herders en dat het geheel wordt afge
sloten met enkele bijlagen.
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Huizer Archief komt naar Naarden
Dirk Dekema

In ju n i heeft de gem eenteraad van Huizen
besloten om zich aan te sluiten bij het
S treekarchief van N aarden, Bussum en
Muiden. De historische archieven van de
gem eente zullen worden overgebracht naar
de archiefbewaarplaats van het streekarchief
in Naarden.
Dit is een mijlpaal voor de archiefzorg in het
Gooi, want hierm ee zijn nu alle archieven van
de Gooise gem eenten ondergebracht in één
van de professionele archiefdiensten.
De voordelen hiervan zijn onder meer: pro
fessioneel b eheer doo r ged iplom eerde
krachten , een goede archiefbewaarplaats,
deskundige hulp bij het raadplegen van de
archieven, ruim ere openingstijden, aanvul
lende docum entaire  verzam elingen zoals
kranten en bibliotheek.
De gem eenteraad was unaniem  in zijn besluit
tot deelnam e aan het streekarchief en de frac
tievoorzitter van de W D  benadrukte in de
vergadering nog eens dat Huizen hierm ee nu
werkelijk aan zijn wettelijke taken ingevolge
de Archiefwet heeft voldaan.
Ook de provinciaal archiefinspecteur is ver
heugd over deze ontwikkeling. H et beleid van
de provincie is er al ja ren  op gericht om te
kom end tot een "sluitend net” van archiefdi
ensten waarbij alle Noord-Hollandse gem een
ten bij een archiefdienst zullen zijn aanges
loten. H et aantal ’’witte vlekken” binnen de
provincie is nu geslonken tot vijf.

Ook voor het historisch onderzoek in het
Gooi is h e t een belangrijke stap. De
geschiedenis van de regio laat zich immers
lang niet altijd binden door de gemeentelijke
grenzen die natuurlijk van relatief jonge da
tum zijn. Voor een goed begrip van bijvoor
beeld de ontwikkeling van de landgoederen
aan de oostkant van Naarden, zoals bijvoor
beeld Oud-Bussum, Crailo en Bikbergen heeft
m en de archieven van Naarden, Bussum en
Huizen nodig. Aangewild m et gegevens uit
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het Erfgooiersarchief, fotoverzam elingen,
kranten en literatuur. Nu zijn al deze bronnen
op één plek te raadplegen, in een goed ge
outilleerde studiezaal. Een tweetal voor
beelden: In het archief van de erfgooiers
bevinden zich een aantal geschriften van Lam
bert Rijkszoon Lusthigh een Huizer schepen
uit het begin van de 18c eeuw die zich zeer in
teresseerde voor de Gooise en Huizense
geschiedenis. Hij heeft veel wetenswaardighe
den u it zijn tijd ter ’’eeuwige m em orie”
opgeschreven. Zo stelde hij in 1706 een "per
tinen te lijst” op van vreem delingen in
Huizen. Zo een honderd  personen komen op
die lijst voor en zij worden uitvoerig ont
schreven: "Aarent Hendriksz. Kuiper een
vreemdeling tot Amsterdam , geboren en van
Spakenburg alhier tot Huijsen gekomen, sijn
vader was een vreemdeling van Blokziel”. Met
het opstellen van deze lijst wilde hij
voorkom en dat deze m ensen of hun
nakom elingen ooit aanspraak konden maken
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op het erfgooiersschap. Voor genealogen van
nu  vormt de lijst een aanvullende bron voor
onderzoek naar de herkom st van hun
voorouders.

In de kaartencollectie van het Streekarchief
bevinden zich gedetailleerde kaarten van het
Gooi en Huizen. Eén van de oudst bekende
kaarten, die topografische gezien ook zeer be
trouwbaar is, is de kaart van P. Ketelaar uit
1769 die het hele grensgebied tussen Holland
en U trecht vasüegde. Op een vergroting hier
van is het oude stratenpatroon van het dorp
duidelijk herkenbaar. Zij laat zich goed
vergelijken m et bijvoorbeeld de zogenaamde
Krijgspelkaart uit 1913. Aan de hand van dit
soort b ronnen  in com binatie m et de oude be
lasting- en hypotheekregisters kan wellicht re
constructie van de huis- en bewonings-
geschiedenis gemaakt worden.
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Welke archieven worden overgedragen?

Volgens de archiefwet dienen alle gem een
telijke archieven na twintig jaa r te worden
overgedragen aan de archiefdienst, waarna ze
openbaar te raadplegen zijn. In de praktijk is
dit bij nog geen van de aangesloten gem een
ten het geval. Bij alle gem eenten is in m eer of
m indere mate sprake van een achterstand in
de bewerking en overdracht van de archieven.
In eerste instantie zullen de archieven van
Huizen tot 1933 worden overgedragen. In de
bewerking van de jongere archieven is men in
Huizen reeds vergevorderd en de verwachting
is dat deze binnen afzienbare tijd zullen volgen.
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H et archief tot 1933 valt in grote lijnen uiteen
in drie delen:

1669 -  1916 (ongeveer 10 strekkende meter)
1917-1919  gevormd volgens het zoge

naam de rubriekenstelsel,
(2 strekkende meter)

1920 -  1933 gevormd volgens het dossiers-
telsel, (55 strekkende meter)

Daarnaast is er aan het archief een aantal
zogenaam de gedeponeerde archieven toe
gevoegd. Kleine op zichzelf staande archiefjes
van commissies en stichtingen van uiteen
lopende aard. Met titels die de nieuws
gierigheid van de onderzoeker oproepen. Wat
te denken van: Archief van de commissie be
last met een onderzoek naar de oorzaak van
het wegnemen van den watermeter in perceel
wijk G 60a.

H et archief is in de oorlogsjaren geïnven
tariseerd  door mevrouw M.G.G. Walland-
Diemont. Voor de archivistische opvattingen
van die tijd is het geen slechte inventaris maar
hij is toch duidelijk aan herziening toe. Maar
tot die tijd is de/e  inventaris een bruikbaar
hulpm iddel als toegang op het archief. De in
ventaris is te raadplegen en te downloaden
van de internetsite van h e t Streekarchief
(www.xs4all.nl/sanmb~) .
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Tot hel archief van Huizen behoren ook
enkele archieven die in het verleden
afgescheiden zijn en overgebracht naar het
Rijksarchief’ in Noord-Holland. Dit betreft de
zogenaamde oud-Rechterlijke en Notariële
archieven. Ook deze archieven zullen naar de
archiefbewaarplaats van het streekarchief wor
den overgebracht. Hierin zijn met name
gegevens te vinden over rechtspraak in het
Dorp en over juridische zaken zoals eigen
domsoverdrachten. Ook de kerkelijke Doop-,
Trouw- en Begraafboeken over de periode
1675 -  1811 zullen in het streekarchief wor
den ondergebracht.

Na overdracht zullen de archieven eerst wor
den gecontroleerd en op basis van de huidige
inventarissen in de computer worden ingevo
erd. Daarna zullen zij in de komende jaren
opnieuw worden geïnventariseerd. Van som
mige bestanden, bijvoorbeeld de kerkelijke
Doop-, Trouw- en Begraafboeken die veel ger
aadpleegde persoonsgegevens bevatten zullen
alfabetische klappers gemaakt worden opdat
zij daarmee beter en sneller toegankelijk zijn.

ADRESSEN ARCHIEFDIENSTEN TUSSEN
VECHT EN EEM:

Streekarchief voor Naarden, Muiden, Bussuni
en Huizen
postadres: Postbus 5000, 1410 AA Naarden
bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden
openingstijden: ma.-vr. 13.30-16.30 uur
telefoon: 035 - 69 57 815
fax: 035 - 69 44 449
e-mail: sanmb@xs4all.nl
archivaris: D. Dekema

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
te Hilversum
(aangesloten gemeenten Blaricum, ‘s-Grave-
land, Hilversum, Laren, Loosdrecht en
Nederhorst den Berg)
openingstijden: ma.-vr. 13.00-17.00 uur
postadres: Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum
telefoon: 035- 629 26 46
fax: 035 - 692 25 05
e-mail: sagv@hilversum.nl
archivaris: mw. C.M. Abrahamse

Gemeentearchief Weesp
postadres: Postbus 5099, 1380 GB Weesp
bezoekadres: stadskantoor Weesp, Nieuw-
straat 70a, Weesp
openingstijden: ma., di., do. 9.00-12.00 uur,
bi j voorkeur op afspraak
telefoon: 0294 - 49 12 26 /  49 13 91
archivaris: mw. I.H.M.j. Kemperman-Wilke
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De middeleeuwse visstapel te Naarden
Bart Ibelings

bewerkt door Henk Schaftenaar

H et is al weer lang geleden dat er in de
archieven middeleeuwse stukken over Naar
den werden ontdekt. Daarom was het bijzon
der verheugend om onlangs een artikel té
kunnen lezen met nieuwe inform atie hier
over.

H et staat in he t ‘T ijdschrift voor
zeegeschiedenis’ (jaargang 16, 1997, num m er
1) en heeft als titel ‘De middeleeuwse vis
stapel te Naarden. Een bronbespreking m et
economisch-politieke en ecologische kanten.
De auteur is Bart Ibelings die bij toeval in het
Algem een Rijksarchief te Den Haag twee
rekeningen van de Naardense visstapel vond.
De rekeningen gaan over de ja ren  1457 en
1459 en geven informatie over de gevangen
soorten vis, de herkomstplaatsen van de vis
sers en de wijze waarop een dergelijk stapel
recht ten uitvoer werd gebracht of misschien
beter, zoals hij schrijft ‘waarop de handhaving
ervan mislukte.

H et voert te ver om alle facetten van dit in
teressante, ruim veertien pagina’s tellende ar
tikel te bespreken, m aar de specifiek Naar
dense gegevens mogen hier niet onvermeld
blijven. We volgen hierbij de opbouw van Ibel
ings verhaal en eindigen met het vrijwel inte
graal overnem en van een voor N aarden belan
grijke paragraaf: (red).

Jaren  geleden schreef De Vrankrijker dat van
het oude N aarden ons slechts één privilege
bereikt heeft: het stapelrecht van vis. In 1342
werd het aan N aarden verleend door graaf
Willem TV voor ‘alle vis die in Holland, Ken-
nem erlanden en (West-) Friesland aan land
werd gebracht en de vis, die tussen M uiden en
Kampen (de Vecht en de IJssel) gevangen was.
Een heel vage geografische omschrijving con
stateert Ibelings, bij wie vooral de toevoeging
‘tussen M uiden en Kampen verbazing wekt;
een groot deel van dat gebied lag immers niet
voor de Hollandse kust.

Weliswaar zagen de Hollandse graven in de
middeleeuwen de gehele Zuiderzee als hun
stroom, maar daar was de hertog van Gelre
het in ieder geval niet mee eens. Dat leidde
tot problem en bij de uitoefening van het
Naardense stapelrecht.

In 1356, zes jaa r na de stichting van het
nieuwe Naarden, werd het stapelrecht beves
tigd door graaf Willem V. In 1395 volgde een
nieuwe schenking van het recht door hertog
Albrecht, waarbij de toevoeging werd gegeven
dat de poorters van N aarden waren vrijgesteld
van de stapelplicht. Zonder belasting te betal
en konden zij dus hun vis hier op de markt
verkopen. Ook Filips van Bourgondië ver
leende aan Naarden in 1442 nogmaals het
recht, echter de inkomsten ervan kwamen
niet m eer toe aan de stad m aar aan de herto
gin van Bourgondië. Daarom  werden de
rekeningen gevonden in het archief van de
grafelijke Rekenkamer te Den Haag en niet in
het stadsarchief van Naarden.

Door de vondst van de rekeningen is er wat
m eer zicht gekom en op dit Naardense privi
lege. Zo werd de vis op straffe van verbeuren
te Naarden verstapeld. Een am btenaar con
troleerde de aangevoerde hoeveelheid, oe
fende toezicht uit op de kwaliteit en inde de
belasting, waarvan de hoogte voorin de reken
ing van 1457 (volgens de omschrijving uit
1342) is vermeld. Bijvoorbeeld: schelvis en rog
2 per 100, tong 2 per 45, snoek en karper 1
per 100 enz. Een bijzonder detail is hierbij dat
de opbrengst van de eerste twee schippers die
in 1457 vis aanbrachten niet werd geboekt.
H et geld werd aan de kerk geschonken, mo
gelijk om in het nieuwe jaar een goede vangst
te verkrijgen.

In zijn artikel geeft Ibelings tabellen m et
o.a. het aantal stuks vis per soort die in Naar
den werden aangevoerd. In 1457 werden in
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De bocht van Naarden met gezicht op de stad en havenmonding geschilderd omstreeks 1650 door een anon
ieme kunstenaar. Op het olieverfpaneel (57 x 114 cm) zijn de hoofden van het Naardense haventje goed te zien
en in overstemming met de palenrijen die in de jaren zestig ter plekke zichtbaar waren. In  1403 werd toestem
ming verleend om de haven aan te leggen. Tot in de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft deze gefunc
tioneerd. Er zijn weinig zeventiende eeuwse panorama ‘s van Naarden bekend. De enkele die we kennen zijn
vrijwel allemaal van de schilders Ruisdael. Het hier afgebeelde gezicht op Naarden bevindt zich bij een partic
ulier eigenaar in  het buitenland, van wie de redactie toestemming kreeg het in TVE te reproduceren.

totaal 829.944 vissen aangevoerd. H aring
maakte hierin bijna de helft uit en schelvis
werd m et circa een kwart miljoen sinks een
goede tweede. Schaars waren de rog en gul
met respectievelijk 400 en 350 exemplaren.

Bij een deel van de aanvoer stond
aangegeven of he t verse, gedroogde of
gezouten vis betrof. Vooral de schol werd voor
een groot deel gedroogd geconserveerd. Of
voor de reste rende vis m oet w orden
aangenom en dat deze levend in een water
schip of dood m aar ongeconserveerd ter
stapel werd gebracht, blijft een vraagteken.
H et ontbreken van zoetwatervissoorten als
snoek en karper houdt volgens Ibelings mo
gelijk verband m et het zouter worden van de
Zuiderzee (in de omschrijving van ruim  een
eeuw eerder worden ze namelijk nog wel ver
meld).

In 1457 kwamen er in totaal 372 schepen naar
Naarden om hun vis te verstapelen. De belan
grijkste herkomstplaatsen waren de kustdor
pen die op de Noordzee visten zoals Beverwijk
( 16,9 %) en Egmond ( 12,1 %). Maar ook
Zuiderzeeplaatsen als M uiden (8,9%) en

H oorn (7,5%) nem en een belangrijke plaats
in. Verder worden onder m eer plaatsen als
M uiderberg, Spakenburg, Weesp en zelfs
U trecht genoem d. Bij de hoge vertegen
woordiging van de kustdorpen aan de No
ordzee m oet bedacht worden dat het in de
middeleeuwen nog geen probleem  was om via
de vele m eren aldaar naar de Gouwzee en dus
naar Naarden te varen.

Bijzonder interessant is de paragraaf over het
handhaven van het stapelrecht. Daarom volgt
nu vrijwel onverkort de tekst van Bart Ibe
lings:

'Uit de bewaarde rekening van de exploiten
wordt m eer duidelijk over het nakom en van
het stapelrecht, om dat de overtreders hierin
zijn genoteerd met de hen opgelegde boeten.
Jan  Wandels diende het toezicht te houden en
kreeg als loon de helft van de boeten. In 1459
waren Heynric Proest/.., Pieter de Vogel en
Thymen Clais Deynenz. door hem  gecommit
teerd tot het bewaren van de stapel. Als voor
beeld van de inkomsten uit overtredingen kan
dienen een visser uit Monnickendam die op 3
april 1457 te Naarden werd aangebracht met
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zijn schip en 55.000 stuks gedroogde maartse
bokking waarmee hij naar Harderwijk voer,
dit zonder te verstapelen te Naarden. De vis
werd na aanhouding verbeurd verklaard en
verkocht. H ieruit werden de kosten van de be
boete schipper betaald die in een herberg
tijdelijk ‘gesekert’ was en die van het uitladen
van de bokking uit he t schip, samen ruim  1
pond. Voor het gerecht van N aarden werd tot
gratie besloten en de schipper kreeg het schip
m et 6 pond als ‘teergeld’ terug, want hij was
‘een arm  onnoisel m an’ die niet wist dat hij te
Naarden moest verstapelen. Als uiteindelijke
inkomsten werden ruim 25 pond geboekt.

Harderwijk bleek de voornaamste veroorzak
er van misstanden te zijn. Zo voer Jan  Wandels
op 9 m aart 1457, toen er weinig vis te Naarden
kwam om dat m en dit te Harderwijk zou aan
b rengen , m et een ‘roeyschuyt’ en twaalf
gezellen aldaar om op te treden. De visschep-
en waren echter ‘te wael bezeylt’ om aan te
houden. Dat ju ist Harderwijk steeds opduikt,
is niet verwonderlijk. In 1443 werd een privi
lege van deze stad vernieuwd door de hertog
van Gelre, waarin haar he t stapelrecht toe
kwam op alle zeevis die tussen M uiden en
Kampen werd aangevoerd. O nduidelijk is of
m et ‘zeevis’ vis van buiten de Zuiderzee wordt
bedoeld . H et verzoek to t herbevestiging
kwam juist in 1443, om dat N aarden in 1442
haar privilege had hernieuwd. Helaas is voor
Harderwijk onbekend hoe oud het stapel
recht was. Een conflict tussen de graaf van
Holland en de hertog van Gelre speelde mo
gelijk op de achtergrond.

Uit hetzelfde jaar dateert een schrijven van
Harderwijk aan de steden en eilanden van
Holland die aan de Zuiderzee gelegen zijn.
Daarin wordt verhaald van he t optreden van
N aarden m et haar ‘baerdse’ (een scheepstype
waarmee zowel geroeid als gezeild kon wor
den) tegen onder m eer een poorter van
Harderwijk die vis uit Terschelling te H arder
wijk aan land wilde brengen. Hij kon slechts
na borgstelling ter waarde van 40 gulden vrij
gekocht worden uit zijn gevangenschap te
N aarden. Harderwijk beloofde de aange
schrevenen m et roeischepen te bescherm en,
om zo toch vis te Harderwijk op de m arkt te
kunnen brengen.

w Jl' : r.in
•-Vr

é
De verbinding van Naarden met de Zuiderzee op een
kaart uit de eerste helft van de achttiende eeuw. Voter
de kust staan stippellijnen met de tekst ‘Oude Paaien
Van de Vervallene Naarder Hoofden. Via deze haven
werd in de middeleeuwen de vis aangevoerd.
Collectie Algemeen Rijksarchief Den Haag, Inv.
VTH 3431.

O p voorhand is al te begrijpen dat een vis-
stapel op de Zuiderzee veel moeilijker te con
tro leren  is dan bijvoorbeeld de bekende
rivierstapel bij Dordrecht. Ook landinwaarts
diende rond N aarden nog toezicht te worden
gehouden. De rekening laat reisposten zien
naar Amsterdam, Weesp en O uderkerk om te
weten welke vis over de rivier de Vecht ‘boven
mijns genadig heeren gebot’ naar U trecht
voer. Zelfs als de Zuiderzee bevroren was
diende er opgetreden te worden. In januari
1457 werden diverse personen uit Amersfoort
aangehouden die zonder te verstapelen sle
den m et tonnen haring over het ijs van de
Zuiderzee via de ‘H eem de’ ( Eem) naar
Amersfoort wilde brengen.

Vanaf 18 mei 1459 komen in de rekening
geregeld posten voor, die duidelijk maken dat
de handhaving van de stapel in gevaar kwam.
Dat het gerecht van Naarden niet wilde mee-
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werken aan het onderhouden  van de
stapelplicht is niet zo vreemd als het op het
eerste gezicht lijkt. H et stapelrecht kwam im
mers niet m eer (zoals in de veertiende eeuw)
aan de stad toe; de voordelen waren dan ook
beperkt voor Naarden. De inkomsten uit de
bedrijvigheid in de haven bleven natuurlijk,
maar het lijkt mogelijk dat de slechte naam
die N aarden kreeg door de stapel die er geves
tigd was voor een groter (financieel) nadeel
zorgde. H et totaal aantal vissen dat verstapeld
werd in 1459 bedroeg slechts 7% van het to
taal uit 1457; in acht genom en het feit dat de
rekening van 1457 over een drie keer zo lange
periode loopt, toch een duidelijk teken dat de
stapel niet goed m eer functioneerde.

De uitgavenkant van de rekening van de ex-
ploiten geeft m eer inzicht in de m anier
waarop overtreders werden aangehouden. On
der m eer werden er 13 ‘schildekins’ gemaakt
door een schilder in Den Haag met daarop het
wapen van ‘mijns genadig vrouwe van Bour-
gondië’ om de schepen die aangehaald wer
den te Naarden ‘te teykenen’ (middels brand
m erken). Misschien had dit tot doel om recidi
visten te kunnen  herkennen . Door een
schilder die in Naarden aan de kerk werkte,
w erden twee ‘wym pelen’ m et h e t wapen
beschilderd, om op het boord van de schepen
te zetten die uitvoeren om overtreders aan te
houden. Zeker is dat een ‘rynschip’, een ‘roey-
baerdze’ en drie ‘vogelairs’ (mogelijk een
scheepstype genoemd naar het kleine stuk
geschut m et die naam) gebruikt werden voor
dit doel. Om eenmaal aangehaalde overtred
ers tijdelijk vast te kunnen zetten, werden uit
gaven geboekt voor boeien, duimijzers en
sloten. Ook waren de schepen bewapend: te
Amsterdam werden ‘twee kokeren stalin schut
ende een deel yserin schut’ door Jan Wandels
gekocht ‘om tot were mede te voeren als men
upt water ende anders uut reysen soude om
aen te halen’. Dit alles had echter niet het
beoogde effect; achterin de rekening geeftjan
Wandels te kennen dat hij het stapelrecht niet
goed kan onderhouden. H et lijkt hem beter
dat de vrouwe van Bourgondië voor de functie
Jan van Nyenrode aanzoekt die zeer machtig
is. Dit voorstel werd ingewilligd’

De laatste paragraaf van Ibelings gaat over
een omvangrijk protest dat door de steden en

dorpen van Holland werd opgesteld tegen de
Naardense visstapel. Het dateert van 29 juli
1457. Puntsgewijs werd daarin aangetoond
waarom dit recht opgeheven moest worden.
Zo waren er in Naarden, in tegenstelling tot
Harderwijk geen wagens, karren en paarden
waarmee de vis verder doorgevoerd kon wor
den. Ook ontbraken hier kooplieden die zoals
te Harderwijk de vis wilden kopen. Daardoor
moest de koopwaar in Naarden opgeslagen
worden en werd de ‘hoogste penning’ niet
verkregen. Bovendien was de uitrusting van
de markt en haven van Harderwijk duidelijk
beter dan die te Naarden. Verder werd de lig
ging van Naarden aan de Zuiderzee als on
handig gezien, waardoor de transportkosten
hoger werden. Maar al zou Naarden gunstig
liggen, dan zou daar nog geen stapel behoren
te zijn 'om dat de visserij vrij behoord  te zijn!’,
aldus het protest.

Wellicht mede door dit protest lijkt de vis-
stapel van Naarden geen lang leven meer
beschoren te zijn geweest. Gegevens van lat
ere datum ontbreken, ondanks de genoem de
aanstelling van Jan  van Nvenrode in 1460 voor
een periode van zes jaa r tot bewaarder van de
visstapel.
Tot slot constateert Ibelings dat de exploitatie
van de Naardense visstapel, m et nam e dooi
de uitgaven voor de handhaving ervan, een fi
nancieel fiasco was; tegen de ontvangsten van
bijna 89 pond stonden in 1457 bijna 212 pond
aan uitgaven. De hoop dat deze uitgaven zich
in de loop der ja ren  lieten terug verdienen,
lijkt niet te zijn uitgekomen.

Uit:
Bart Ibelings, De middeleeuwse visstapel te
N aarden. Een bronbesprek ing  met
economisch-politieke en ecologische kanten.
In: Tijdschrift voor zeegeschiedenis, jaargang 16,
1997, nummer 1, pp.47-61
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Ter bedevaart naar
Jan Amos Comenius te Naarden Marijke Ritsema

Jaarlijks, op 28 m aart, kom en Tsjechen,
Slowaken en vele anderen naar Naarden om
de geboortedag van Jan  Amos Comenius te
gedenken. Tot nu toe toe vond de herdenking
plaats bij het m onum entale Comeniusbeeld
in het plantsoen aan de Kapitein Meyerweg.
Een goede locatie voor een m an als Comenius
langs de toegangsweg to t de stad Naarden.

Restauratiewerkzaamheden aan de vesting
werken en de reorganisatie van het plantsoen
aan de K apitein Meyerweg dw ongen de
gem eente een andere andere locatie voor het
Com eniusbeeld te zoeken. Eenvoudig was dat
niet, want er is weinig ruim te b innen de
dichtbebouwde vesting. H et College van de
stad Naarden kwam tenslotte to t de conclusie,
dat de zuidzijde van het Kerkplein tegenover
restaurant De Kapschuur de beste plek was
voor zo’n groot m an als Comenius. Niet
iedereen was het hier mee eens. Na een heftig
debat kwam er toch een oplossing, die voor
iedere partij acceptabel was; Comenius zou
voor de G rote Kerk aan de M arktstraat
geplaatst worden.

Spectaculair mag de verhuizing van he t
26.000 kg zware standbeeld van Jan  Amos
Comenius, m et een totale hoogte van 6.20m,
zeker genoem d w orden. Na een kleine
luchtreis belandde het beeld op een diep-
lader, die Comenius naar zijn nieuwe plek
transporteerde. Een betere plaats, aan de
Marktstraat, had Jan  Amos Comenius zich
niet kunnen wensen: zichtbaar voor iedere
voorbijganger, die de stad Naarden passeert.

Comenius werd in 1592 geboren in Moravië
(tegenw oordig in Tsjechië), dat destijds
behoorde  to t he t Boheem se koninkrijk.
Comenius studeerde theologie en filosofie.
Zijn familie was lid van de Boheemse Broeder
schap, een protestantse gem eenschap in een
overwegend katholiek Europa. Tijdens een
oorlog werd Bohem en verslagen door het

Op weg naar zijn nieuwe locatie
Erik-Jan Geniets Fotografie, Naarden

katholieke Habsburgse Huis. Vele protes
tan ten , w aaronder Com enius waren toen
gedwongen te vluchten. Comenius woonde in
diverse landen in Europa en vestigde zich
tenslotte in Amsterdam. Comenius bezocht
N aarden regelmatig en werd in 1670 in de
Waalse Kerk te N aarden begraven.

Comenius streefde naar een wereld waarin
oorlog en onderdrukking plaats zou maken
voor vrede en gerechtigheid. Een gedachte,
waarin de m oderne mens zich zeker kan vin
den. In N ederland is Comenius vooral bekend
als pedagoog. Hij was van mening, dat de
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levensomstandigheden van de mens, rijk of
arm, alleen verbeterd konden worden door
het aanbieden van goed onderwijs. Comenius
ontwikkelde een leersysteem, dat hoofdzake
lijk uit beeldmateriaal bestond.

De ideeën van Comenius, zowel op educatief
als op filosofisch/theologisch gebied, spraken
en spreken nog steeds veel Europeanen aan.
Dit blijkt uit het feit, dat veel Tsjechen Slowa-
ken en anderen jaarlijks naar Naarden komen
om de geboortedag van deze grote denker en
invloedrijke pedagoog te herdenken .
Hopelijk draagt zijn plaats in het hartje van de
stad Naarden bij aan een nog grotere bekend
heid.

Met dank aan de Afdeling Voorlichting van de
gem eente Naarden en het Comeniusmuseum.
Bronnen: TVE: nr 2 1992, Comenius Naarden
1592- 1992

Bebouwing huidige situatie Naarden

* Comeniusbeeld
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A ctiviteitenagenda
Livia van Eijle

Dienstbodenhuis De Koepel. Landgoed
Zonnestraal, Loosdrechtsebos 7 in Hilversum.
Openingstijden: iedere zondag 12.00-17.00
uur. Inlichtingen 035-6232990.
3 septem ber t /m  29 oktober: Tentoonstelling
over het werk van architectenbureau Snelder
uit Bussum. H et bureau heeft onlangs de
Charlotte Kohier A rchitectuurprijs gewon
nen. Dit is een belangrijke aanmoedigings
prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds
voor jonge architecten.
5 novem ber t /m  28 januari 2001: Binnenste
B uiten / Buitenste Binnen. Kunstschilder Inge
Bos en interieurarchitect Lisette Zeegers laten
zich inspireren op het prachtige gebouwtje en
haar voormalige functie als dienstbodenhuis.
Bijzondere schilderingen, installaties en ob
jecten  zijn het resultaat.

Dudokcentrum, Dudokpark 1 te Hilversum.
Openingstijden: wo., vr. en zo. 12.00 -16.30
uur. Inlichtingen: 035-6292262.
Perm anent: Overzichtstentoonstelling archi
tect Dudok.
t /m  17 september: ‘In my backyard’, Tentoon
stelling over m eningen en bezorgdheid van
bewoners over hun leefomgeving het Hilver-
sumse villagebied.
t /m  17 september: ‘Le Zoom ’. Visie op Hilver-
sumse villagebied door Le Zoom, een samen
werkingsverband van vijf jonge architecten.

In De Gloriosa, Historische Kring Ankeveen,
‘s-Graveland en K ortenhoef. Inlichtingen:
mevrouw van de Velden 035-6562525.
Iedere woensdag open huis in de De Dobber,
Kerklaan 89 in Kortenhoef.

Historische Kring Baerne. Inlichtingen: de
heer van de Kraats 035-5421000.
23 september: Excursie.

23 november: Dialezing ‘Geschiedenis van
Am ersfoort’ door de heer B.G.J. Elias in De
Speeldoos, Blauwe zaal, Rem brandtlaan 35 in
Baarn. Aanvang 20.00 uur. Kosten f  7,50 voor
niet-leden.

Historische Kring Blaricum. Inlichtingen: de
heer Verwaal 035-5314462.
Perm anente fototentoonstelling uit eigen be
zit in de O udheidkam er aan de Brinklaan 4 in
Blaricum.
2 oktober: lezing van de heer Krijnen over het
Erfgooiersgeslacht Krijnen.

Hilversumse Historischer Kring Eigen Perk,
Inlichtingen: de heer Lammers 035-6242661.
26 september: geen ledenavond.
30 september: Viering van het vijfde lustrum.
7 oktober: Excursie naar de Hilversumse
buitenplaatsen.

Historische Kring Loosdrecht. Inlichtingen:
de heer Mol 035-5824841.
9 september: O pen M onum enten Dag. Tocht
m et oude schepen naar kasteel Sypesteyn of
naar fort Spion (onder voorbehoud).
17 november: Dia-avond ‘Branden in Loos
d rech t’. In de m agneet in Loosdrecht. Aan
vang 20.00 uur.

Goois Museum, Kerkbrink 6 te Hilversum, In
lichtingen: 035-6292826.
T /m  10 september: ‘Over water naar Hilver
sum ’. Tentoonstelling opver de historie van
de waterwegen rondom  Hilversum . N iet
alleen zijn de ontwikkelingen van de 17d‘ eeuw
te zien. ook tde toekom stplannen worden
getoond.

Kasteel-Museum Sypesteyn. Nieuw Loos-
drechtsedijk 150 in Nieuw-Loosdrecht. O pe
ningstijden: di. t /m  vr. 13.00 uur-17.00 uur.
Za., zo. en feestdagen 14.00 uur-17.00 uur. In
lichtingen: 035-5823208.

130 TVE 18e jrg. 2000



1 oktober t/m  24 december: 'Japanse kunst
op Sypesteyn’. Tentoonstelling van de Japanse
verzameling bijeengebracht door jhr.
C.H.C.A. van Sypesteyn (1857-1937).

Huizer Klederdracht Museum, Havenstraat
73-75, Huizen. Inlichtingen: 035-5251913.
t/m  28 oktober: Tentoonstelling 'Doop-
kleding in de klederdracht'.

Oudheidkamer Loosdrecht, Acacialaan 2 in
Loosdrecht. Inlichtingen: 035-5824841.
Rondleidingen wo. 10.00-12.00 uur en 20.00-
22.00 uur en za. 11.00-14.00 uur.

Schoutenhuis, Achterbaan 82 te Huizen.
Openingstijden: di. t/m  za. 13.30-17.00 uur.
Inlichtingen: 035-5250223.
t/m  23 september: Tentoonstelling 'Mutsen,
een leven lang’ met restauraties van textiel.
t/m  23 september: Tentoonstelling ‘Wonen in
Huizen’.
14 oktober t/m  6 januari 2001: Tentoon
stelling 'Oh, kom er eens kijken’. Tradities
rond speculaas.

Singermuseum, Oude drift 1 te Laren. Open
ingstijden: di. t/m  za. 11.00-17.00 uur en zo.
12.00-17.00 uur. Inlichtingen: 035-5315656.
t/m  8 oktober: Tentoonstelling ‘De zomer van
Blaricum'. Gemeentelijke collecties 1890-
1940.

Het Nederlandse Vestingmuseum, Westwal-
straat 6 te Naarden-Vesting. Openingstijden:
Inlichtingen: 035-6945459.
t/m  24 september : 'Naarden vereeuwigd, het
verleden in de verf’. Tentoonstelling in het
kader van 650 jaar Naarden.

Wilt u ook een vermelding voor een activiteit in
deze regio ? Neemt u dan contact op met Lima
van Eijle, Geuzenweg 284, 1221 CB Hilver

sum, tel. 0355882835
e-mail lima. vaneijle@l2move. nl

TVE lSejrg. 2000 131



‘Over kunst gesp roken’
Hanneke Poelstra

‘NAARDEN VEREEUWIGD, HET
VERLEDEN IN VERF’.

Unieke Isaack en Jacob van Ruisdael op ten-
toonsteling in HET VESTING MUSEUM te
Naarden

Deze zomer, van 5 ju li t /m  28 september, or
ganiseert het m useum een tentoonstelling die
in het teken staat van het 650 jaar bestaan van
de karakteristieke vestingstad.
Vele schilders uit verschillende eeuwen geven
een uiteenlopend beeld van de voormalige
hoofdstad van ‘t Gooi, o.a. de schilders Isaack
en Jacob Ruisdael.
Nog nooit eerder werd he t werk ‘Gezicht
vanaf de Zuiderzee’ van Isaack van Ruisdael
(1599 -1677) door de bruikleengever uit-
geleend.

Naast deze twee 17° eeuwse schilders zijn nog
13 andere kunstenaars vertegenwoordigd,
zoals Pieter Gerardus van Os (1776 - 1839) en
hedendaagse schilders zoals Cok Schel (1928)
uit N aarden en de uit Noorwegen afkomstige
schilder Nils Bonsaken (1944) en als jongste,
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Jan  de Beus (1958) , waarvan de familie terug
gaat lot 1766 in Naarden, de Beus had in
m aart van dit ja a r  een expositie in het Stad
skantoor. I lij is een m oderne vertegenwoordi
ger van de landschapskunst, zoals die door Ja
cob van Ruisdael werd beoefend. Van zijn
hand  is het drieluik, getiteld ‘De teloorgang
van de m acht’, waarin hij op zijn eigen expres
sionistische wijze het landschap rond Naar
den naar oude meesters o.a. in zeefdrukken
vastlegt.
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Meesterwerken van de Diaconie
Ingeborg Laarakkers

In de Diaconiekamer van de Nederlands H er
vormde Kerk te Naarden hingen sinds vele ja-
ren twee oude portretten. Ze waren in de loop
van de tijd /.eer vervuild geraakt, misschien is
dat de reden dat niem and er bijzondere aan
dacht aan schonk. Maar toen aan het eind van
de ja ren  dertig van de vorige eeuw zowel de
kerk als de Diaconie een grote schoonmaak
beurt kregen, werd het door de predikanten
de hoogste tijd geacht de panelen van hun
dikke laag vuil te ontdoen. Bij deze restauratie
werd een opzienbarende ontdekking gedaan:
de panelen waren zo rijk aan kleur en licht-
schakeringen, en de portretkunst was van zulk
hoog niveau dat een oude meester deze por
tretten móest hebben geschilderd. Bovendien
was het m ansportret in een hoek voorzien van
een signatuur. H et had er alle tekenen van dat
de twee oude portretten  van de hand van de
beroem de m eester en leerling van Rem
brandt, Ferdinand Bol, waren! O f dat inder
daad het geval was, heeft men zich in de lente
van h e tjaa r  1938 veelvuldig afgevraagd.

Eigendom van de Diaconie

Sinds m ensenheugenis hingen de twee op ei
kenhout geschilderde portretten vergeeld en
verdonkerd in het voormalige Diaconiehuis
aan de Turf poortstraat 53, de plek waar de ar
men hun  weg gingen om de wekelijkse onder
steuning van de kerk in ontvangst te nem en.
In de gevel van dit gebouw bevindt zich ook
nu nog een gevelsteen die aan de voormalige
functie van het gebouw doet herinneren: In
Memoriam Benefici[i] Dfomini] Jacobi Ver
hoef Diaconi Ecclesiae Ref[erendarii] Nar-
densis Hunc Lapidem Ponendum  Curavere.
CICICCCXLI11. Bij het opheffen van dit Dia
coniehuis in de ja ren  ’30 van de vorige eeuw,
zijn de schilderijen overgebracht naar de hui
dige Diaconiekamer -  ookwel de potkam er
genaam d -  in de Grote Kerk. De schilderijen

hebben op beide locaties gehangen uit piëteit
jegens de stichters van de Diaconie heer jaco
bus Verhoef en zijn echtgenote, want men
dacht dat dit echtpaar op de panelen was af
gedeeld.

Beschrijving

Kunstschilder Albert B.J. M ulder uit de J.P.
van Rossumlaan in Naarden kreeg de vervuil
de schilderijen ter restauratie aangeboden.
Beide schilderstukken bestaan uit eikenhou
ten panelen en m eten circa 60 bij 90 cm. Het
eerst begon de schilder aan de restauratie van
het mansportret. H et eikenhoutenpaneel was
onbeschadigd. Afgebeeld is een jonge welge
stelde man met een rustige, maar indringen
de uitstraling. Hij draagt een eenvoudig van
snit, m aar zeer kunstig bewerkte jas, waaron
der een zeer uitgewerkte kanten kraag tevoor
schijn komt. Op zijn kastanjebruine haar een
hoed versierd m et veren, een zogenaamde fl
ambard. Het portret van de jonge vrouw be
staat uit twee eikenhouten stukken. Haar ge
laat is lieflijk en elegant. Ze is gekleed in een
met parels bezet gewaad, voorzien van een
enorm e kanten kraag. H eur haar verdwijnt
onder een mutsje. Ze draagt gouden oorbel
len en een halsketting.

Wie zijn er geportretteerd?

Wie de geportretteerden precies voorstellen is
moeilijk na te gaan. Lange tijd werd gedacht
dat Jacobus Verhoef en zijn vrouw waren afge
beeld. Verhoef was een Amsterdamse koop
m an uit de gouden eeuw, die woonde op de
Keizersgracht tussen de Vijzelstraat en de Re-
guliersgracht. Hij was zeer rijk, maar hij leefde
als een eenvoudig mens. Al tijdens zijn leven
doneerde hij grote sommen geld aan het Dia-
coniewerk. Na zijn dood op 18 februari 1740
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De twee portretten van de Diaconie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Naarden, waarschijnlijk voorstellende notaris
Jacob Sijmen Verhoef en zijn vrouw, (foto: collectie SANM B)

te Amsterdam liet hij zijn hele inboedel na en
legateerde hij nog eens f. 300.000,- aan de
Diaconie der Hervorm de Gemeente te Naar
den. H et is nooit opgehelderd welke drijfVeer
hem  hiertoe bewogen heeft. Wel is bekend
dat hij enkele huizen in de Oosteindestraat
bezat en dat daar een Wijntje Verhoef woon
de. En dat in de inventaris van de inboedel
een groot aantal linnen goederen genoem d
worden, die behoorden to t ‘h e t huishouden
in N aarden’. Hoe het ook zij, de Diakenen
stichtten m et het geërfde kapitaal een huis
voor ouden van dagen, dat in 1756 geopend
werd.

Aanleiding om te denken dat het niet de
hierboven beschreven Verhoefs zijn die op de
portretten  zijn afgebeeld is niet vanwege het
feit dat de Verhoefs ondanks hun  zeer grote
kapitaal eenvoudige m ensen waren en zich
dientengevolge zodanig lieten afbeelden. H et
kwam immers indertijd ju ist veelvuldig voor
dat men zich als een voornamer, rijker of ge
leerder iem and liet vereeuwigen.

De Diaconie bezat in de dagen dat deze

kwestie speelde echter nog een ander ver
m eend portreye van Jacobus Verhoef. In de
vorm van een geschilderd medaillon is Jaco
bus Verhoef als een m an met eenvoudige kle
ding afgebeeld. H et opschrift luidde Jacobus
Verhoef 1741’. Een bril, die aan deze Verhoef
had toebehoord, was in het lijstje ingesloten.
H et m ansportret op m edaillon vertoonde zo
wel in kleding als in gezicht grote verschillen
met de man op het eikenhout.

Meesterhand van Ferdinand Bol?

In een hoek van het m ansportret is de handte
kening van de schilder te zien. In het signa
tuur m eende de heer Mulder de 'B' en de ‘O ’
van de beroem de schilder te herkennen. Fer
dinand Bol was in zijn tijd een van de allerbes
te portretschilders. Werken van Bol werden
regelmatig voor werken van Rem brandt ge
houden. Met nam e tijdens de periode waarin
hij zijn lessen volgde bij Rembrandt. Maar in
dien deze schilderijen door Ferdinand Bol
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zouden zijn geschilderd, dan kan het echt
paar Verhoef onmogelijk onderwerp van de
pendanten  zijn. Immers, Ferdinand Bol leef
de van 1616 tot 1680 en de Verhoefs leefden
enkele ja re n  later. Toen Jacobus Verhoef zijn
vermogen en zijn inboedel aan de Diaconie
van Naarden naliet kwamen de portretten
mee. Niet onmogelijk is dat zij fam ilieportret
ten zijn, die mogelijk door een jeugdige Fer
dinand Bol zouden zijn geschilderd. Bijvoor
beeld van Jacob Sijnten Verhoef en zijn echt
genote. Jacob Sijmen Verhoef was notaris te
Naarden en werd in 1633 schepen. In 1635 en
volgende ja ren  was hij burgem eester van de
stad. Deze Verhoef was de grootvader van de
stichter van de Diaconie.

Kunstkenners aan het woord

Om alle onzekerheden om trent de verrassen
de vondst zo spoedig mogelijk op te lossen,
heeft de kerkenraad besloten een expertise te
doen plaatsvinden. Dominee J.P.C. Polder
vaart heeft de portretten naar het Rijksmuse
um overgebracht voor een deskundig onder
zoek. H ier bogen dr. Schmit Degener, direc
teur van het Rijksmuseum en prof. H.J. Wolter
van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten
in Amsterdam zich over de kwestie. Zij waren
van m ening dat de portretten in ieder geval
van de hand van een oude meester, een van
Rembrandts leerlingen, afkomstig zijn. 'Een
goed schilder heeft ze gemaakt, maar van Fer
dinand Bol zijn ze beslist niet. Ik zag dit reeds
direct aan de penseelstreek.', aldus Wolter. 'Ik
heb mij veel met Ferdinand Bol beziggehou
den en zag ook nog andere factoren, die mij
als schilder onmiddellijk deden voelen, dat
Bol niet de m aker kan zijn. Ook vond ik het
vreemd, dat ze op eikenhouten paneelen zijn
geschilderd. Op hetzelfde oogenblik riep dr.
Schmit Degener, die m eer kunsthistoricus is
dan ik: maar Bol heeft nog nooit op paneelen
geschilderd. Beide portretten  zijn ongetwij
feld van een knap schilder, uit de kring van
Ferdinand Bol en Rembrandt. Mogelijk Frans
van O m m eren, die in dienst van Bol heelt ge
schilderd. Bol noem de zich, toen hij m et een
voorname juffrouw was getrouwd, liever koop
man dan schilder en had dus menschen, die
voor hem  schilderden. Er zijn natuurlijk tal

van bewijzen aan te voeren voor onze mee-
ning, dat ze niet van Bol zijn en het zal moei
lijk zijn om te zeggen van wie wel. Maar het
ging op het oogenblik om de vraag, zijn ze van
Bol of niet. We zouden ze een tijd in studie
m oeten nem en om te kunnen vaststellen wie
de schilder is. Maar in dien tijd, omstreeks
1650, waren ze allemaal goede schilders. Al
bert Mulder heeft ze tot dusver knap gerestau
reerd en zal daarm ee doorgaan, zoodat we
een paar mooie portretten  uit dien tijd rijker
zijn geworden.’

Misschien in de hoop op een ander oordeel
en toch een Bol in handen te hebben reisden
ds. H.H. Dorgelo en restaurateur M ulder naar
Den Haag af om de portretten  aan kunstken
ner dr. Bredius te tonen. Deze heeft bij zijn
beoordeling eveneens de portre tten  goed
werk uit de school van Rem brandt genoemd.
Maar er zou in latere tijden zoveel aan ge
werkt en gerestaureerd zijn dat er weinig oor
spronkelijks van over was.

Kwestie krijgt een  andere wending

Nu de kwestie was opgelost, dacht m en het te
laten rusten, ware het niet dat kunstkenner dr.
Bredius een vernietigend briefje schreef aan
het N.R.C., waarin hij m eedeelde dat de por
tretten door onoordeelkundige restauratie to
taal bedorven waren. Andere op sensatie be
luste bladen dikten dit nog aan door dr. Bre
dius te laten verklaren dat de schilderijen
goed voor de kachel waren geworden.
Restaurateur M ulder reageerde in De Tekgraaf
dat hij de portretten  slechts van hun oude ver
nislagen en enkele overschilderingen had
ontdaan, m aar dat er nog geen sprake was van
restauratie. ‘Wij hadden willen wachten met
het oordeel van dr. Bredius te vragen, nadat
de restauratie gereed was. De m eening van de
heer Bredius is geheel anders dan die van de
heeren Schmit Degener en prof. Wolter. Deze
laatsten, die dikwijls in de restauratiewerk-
plaats van het Rijksmuseum zijn, kennen de
stadia van bewerking, terwijl dr. Bredius meest
geheel gerestaureerde schilderijen, die dus
gereed zijn, ziet. Bovendien is dr. Bredius van
een vroegere generatie, die er niet van hield
de verf ten volle te verwijderen. Tegenwoor-
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dig doet men dit wel, zoodat het oorspronke
lijke werk ten volle m et al zijn kleuren en licht
te voorschijn kom t.’
Naar he t schijnt werd dr. Bredius bezocht om
zijn m ening te vragen over de toeschrijving
van de portretten  aan Ferdinand Bol en niet
om zijn oordeel te vellen over de huidige sta
tus van de portretten. ‘U begrijpt hoe veront
waardigd en getroffen ik ben over de uitlating
van de heer Bredius. Ik heb absoluut geen
zand of iets van dien aard gebruikt’, verklaar
de de heer Mulder. ‘Direct wist ik dat hier
twee scholen in botsing kwamen’, voegde ds.
Dorgelo toe. ‘Dr. Bredius bestudeerde de por
tretten en geen vijf m inuten daarna voer hij
heftig tegen M ulder uit. Hij zei, dat M ulder
nooit m et zijn handen aan de portretten  had
mogen komen en dat M ulder de schilderijen
had verknoeid door bij de restauratie te veel
alcohol te gebruiken of een ander scherp
goed. ‘U heeft ze geru ïneerd’ zoo voegde dr.
Bredius op heftigen toon den kunstschilder
toe. U kunt begrijpen welk een pijnlijk onder
houd dit was’, aldus ds. Dorgelo.

Na dit rum oer heeft de kerkenraad vergaderd
over het verloop van de gebeurtenissen en
heeft besloten dat het de portretten  terug
wenste. De raad verzocht de heer M ulder per
aangetekende brief de portretten  terug te ge
ven, maar hier voelde de heer M ulder niets
voor. Hij wenste eerst he t bedrag dat hem
voor de bewerking was toegezegd. Toen hem
het honorarium  werd aangeboden, was de
heer M ulder nog steeds geenszins van plan af
stand te doen van de portretten. De restaura
teur beschouwde de kwestie als een erezaak
en wilde middels nieuwe beoordelingen van
kunstkenners zijn naam zuiveren. Hoe beide
partijen uit de impasse zijn geraakt is niet be
kend. Waarschijnlijk heeft de schildersvereni-
ging Sint Lucas op initiatief van de heer Mul
der een commissie benoem d die een positief
oordeel heeft geveld over de restauratie van
de N aarder portretten. Een andere mogelijk
heid is dat de portretten  op juridische wijze
weer in het bezit van de diaconie zijn geko
men.

Met dank aan de heren A.C. Kooijman en D.
Dekema.
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bus V erhoef hebben Diakenen d e r G ereform eerde Ge

m eente van N aarden gezórgd dat deze steen werd ge

plaatst. 1741.
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De kerkvisitatie van N aarden  en
om streken, 26-28 sep tem ber 15691

Martien Parmentier

De kerk wordt geïnspecteerd

In 1569, slechts d r ie jaa r  voor de Spaanse fu
rie, werd de Grote Kerk van Naarden gevisi
teerd. H et concilie van Trente (1563) had de
bisschoppen m et klem gewezen op hun plicht
hun  respectievelijke bisdom men te visiteren.
In de praktijk deed de bisschop dat echter
niet zelf, maar hij delegeerde deze taak aan de
aartsdiaken die op zijn beurt vaak een andere
geestelijke het werk liet doen. Naar Naarden
kwam zo de hoogeerwaarde heer [acob Gun-
re to rff, kanunnik en schoolvoogd van de
kerk van Sint Salvator, in opdracht van Her
man van Rennenberch, proost en aartsdiaken
van dezelfde kerk'. H et aartsdiakonaat van
Oudm unster, onder de proost van Sint Salva
tor, omvatte namelijk onder andere het Gooi.4
De visitatie begon op maandag 26 septem ber
1569 om twee uur. De visitator ging de aloude
Vituskerk b innen en inspecteerde allereerst
de structurele toestand van het gebouw. Hij
constateerde dat de kerk recentelijk gewit was
en dat er herstelwerkzaam heden aan de m u
ren waren uitgevoerd. Vervolgens ging hij na
of de kerk als katholiek bedehuis voldeed. Het
eerste wat van belang was, was of de Godslamp
brandde. Dat was het geval. Hierop inspec
teerde de visitator de tabernakel. Die was pas
send afgesloten, en bleek na opening het H.
Sacrament des altaars (een gewijde hostie) te
bevatten, geplaatst in een verguld zilveren
monstrans. Ook waren er drie dozen voor de
gewijde oliën, door gebruik gesleten, voor ge
bruik bij doop, vormsel en bij zieken. De visi
tator vond dat ze in slechte conditie waren en
gaf opdracht ze te repareren. Vervolgens ging
m en naar het doopvont. Dat was van steen en
had een deksel, zodat het water erin schoon
bleef.

De inkomsten van de kerk

Daarna ging de visitator m et pastoor Frank
naar de sacristie, waar de laatste moest zweren
dat hij de waarheid zou spreken. (En dat ter
wijl hij al tien jaar in Naarden pastoor was...
Maar dat was natuurlijk een standaardproce
dure.) H ierna werd gevraagd wie het collatie-
recht over de kerk had, d.w.z. de (erfelijke)
bevoegdheid van de stichter van een kerkelijk
goed (in dit geval dus de Grote Kerk) om de
genen aan te wijzen die het beheer over het
goed m ochten voeren en inkomsten eruit
mocht incasseren. In Naarden kwam het colla-
tierecht toe aan de ’’persoon” van Gooiland.
Aanvankelijk werd deze functionaris het ene
ja a r  door de abdis van Elten aangesteld en het
andere door de proost van het kapittel van
St.Jan te Utrecht. In de dertiende eeuw nam
de graaf van Holland dat recht van de abdis
van Elten over. In de zestiende eeuw hadden
keizer Karel V en koning Philips II het perso-
naat. De persoon van Gooiland stelde ook de
vier Gooise pastoors aan.

Daarop werd aan de pastoor gevraagd wat
de inkomsten van de kerk dan wel waren. Dat
waren er behoorlijk wat. Een onderdeel ervan
werd gevormd door de (als regel jaarlijkse) ge
dachtenissen van overledenen, die tijdens spe
ciaal daarvoor gecelebreerde missen werden
gehouden; diverse priesters hielden zich daar
mee bezig. De pastoor zelf celebreerde en
preekte op zondagen, hoogfeesten, apostelda-
gen en feestdagen. En hij stond naar eigen zeg
gen dag en nacht klaar voor mensen die een
mis wilden laten opdragen. Dan waren er nog
de misvieringen op weekdagen. Daarvoor
kreeg hij betaald door het stadsbestuur en de
kerkmeesters, die ook verantwoordelijk waren
voor de betaling van diensten voor gilden en
broederschappen die aan deze kerk verbonden
waren. Elk daarvan had zijn eigen altaar.
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De zijaltaren

Deze zijaltaren waren alleen geschikt voor
privémissen, d.w.z. missen zonder gem eente.
Ze stonden vlak naast elkaar in de koorom-
gang aan het oostelijke einde van de kerk. De
nissen zijn er nog. De grote vraag is hoeveel
van deze zijaltaren er precies waren. H et visi-
tatieverslag noem t er twintig m et nam e, plus
de vicarie van St.Vitus, die m et het hoogaltaar
verbonden zal zijn geweest. Er zijn thans 21
nissen in de koorom gang van de kerk zicht
baar, 10 ten noorden en 11 ten zuiden van de
oostelijke deur. Volgens A.C.J. de Vrankrijker5
waren het er 19 brede en 5 smalle, hetgeen de
situatie was tussen 1850 en de grote restaura
tie van 1965-1978. Met het 21-tal nissen is de
koorom gang in zijn oorspronkelijke staat te
ruggebracht. De altaren komen een paar maal
ter sprake in het visitatieverslag. Wij vatten
alle gegevens samen6:

A. A ltaren van broederschappen  oftewel
gilden:
1. van Onze lieve Vrouwe (verschillende

feestdagen mogelijk, zoals Maria Bood
schap, 25 maart; Maria Hemelvaart, 15
augustus; Maria Geboorte, 8 september;
Maria Ontvangenis, 8 decem ber; of Maria
Lichtmis, 2 februari)

2. van het Heilig Kruis (Kruisvinding, 3 mei;
Kruisverheffing, 14 september. H ier doet
schoolm eester Lam bertus H ortensius
dienst.)

3. van St. Joris (23 april; van de voetboog
schutters. Vgl. de gewelfschildering7: De
bespotting van Jezus)

4. van St. Sebastiaan (20 januari; van de
handboogschutters. Vgl. de gewelfschil
deringen: De bespotting van Elisa; H et
offer van Abraham; Jezus op weg naar
Golgotha met afbeeldingen van St.Hu-
bertus)

5. van St. Severus8 (1 februari; van de we
vers)

6. van St. Quirijn (30 m aart9, van de vol
lers10). Vgl. de gewelfschilderingen: Joab
kust en doodt Amasa -  het wapen m et de
negen kogels is van hem  - en Jezus’ ge
vangenneming)

7. van de Zoete Naam van Jezus (1 januari,
van de schoenmakers en de kleermakers).

Er waren ook vicariën ofwel eeuwigdurende
kapelaansplaatsen. Dat waren (volgens Van
Dale) vermogenscom plexen behorend  bij een
jaarlijkse rente aan een clericus (geestelijke)
vergeven voor een door hem  te verrichten
geestelijke bediening, waarschijnlijk meestal
een aantal missen die moesten worden opge
dragen aan een altaar dat speciaal voor die vi
carie bestem d was. Maar deze taak kon door
de patroonheer worden verkocht of doorge
geven aan een kind of kleinkind die de in
komsten gebruikte om elders (bijvoorbeeld in
Leuven) voor priester te studeren; de daad
werkelijke bediening van de vicarie gebeurde
dan door een waarnemer.

B. Altaren van vicariën.
1. Als eerste wordt de vicarie van Sint Vitus,

de patroonheilige van de kerk (15 jun i),
vermeld; de inkomsten gingen naar Cor
nells Lap, de vijftienjarige (!) zoon van
schout Lam bert Lap. Later tijdens de visi
tatie zal blijken dat n iem and de taken van
dit beneficie waarneem t (er wordt geen
enkel officie gedaan) en de visitator be
sluit daarop Lam bert Lap op het matje te
roepen. Het is de vraag of deze vicarie
een eigen zijaltaar had, aangezien de
kerk zelf en dus het hoogaltaar was toege
wijd aan Sint Vitus.

2. van St. Andreas (30 november)
3. van St. Catharina (25 november)
4. van St. Gregorius (de Grote, paus, 12

m aart -  o f G. bisschop van Utrecht, 25
augustus); de laatste drie werden be
diend door een residerende vicaris. Met
de vicarie

5. van St. Anna (26 juli) was het anders ge
steld: de vicaris was pastoor van O uddorp
en verzorgde geen enkele dienst. De visi
tator beschouwde dit toch als een mis
stand en droeg de vicarie over aan een re
siderende vicaris. De laatste drie vicariën
waren die

6. van de Heilige Drie-eenheid (de zondag
na P inksteren),

7. van he t Hoogwaardig Sacram ent (de
donderdag na het feest van de Heilige
Drie-eenheid) en

8. van St.Eloy (1 decem ber); deze drie ston
den op naam van Claes T (h)ol, de pas
toor van O ud Loosdrecht. Deze ver-
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scheen ook al nooit en werd daarom
door de visitator gedagvaard. Tussen
haakjes: deze pastoor ging in 1578 over
naar de Reformatie en werd de eerste
predikant van Nieuw Loosdrecht.

Vervolgens kwamen de te Naarden gehouden
heiligenofficies (ieder m et een eigen altaar)
ter sprake.

C. Altaren van officiën:
1. van St.Werenfried (14 augustus)
2. van St.Agatha (5 februari; dit altaar was

vroeger van de wolververs11, valt nu onder
de pastoor)

3. van St.Jacob (25 juli; van een gilde)
4. van St.Anthonius (17 januari)
5. van St.Jan (de Evangelist 27 december;

de Doper 24 juni; van een gilde)
6. van St.Nicolaas (6 decem ber; van een gil

de ).
Het collatierecht van deze officiën lag bij de
burgemeesters.

Ondervraging aangaande geloof en zeden

Andere functionarissen worden ter sprake ge
bracht: de kerkmeesters die verantwoordelijk
zijn voor ”de kerkfabriek”; zij worden per jaar
opnieuw aangesteld. Elk jaar na Maria Licht
mis (2 februari) m oeten ze rekenschap afleg
gen aan de ’senaat” van de stad. Aangezien
pastoor Frank geen inzicht heeft in de goede
ren die bij de kerkfabriek horen, somm eert
de visitator de kerkmeesters om de volgende
dag voor hem  te verschijnen.

O ndertussen gaat de ondervraging t an de
pastoor door. Wat is het aantal com m unican
ten? Ongeveer 1500. Biechten de parochia
nen wel elk jaar, houden ze hun Paasplicht
wel? Allemaal. Wordt er geen overspel ge
pleegd? Nee, m aar er was wel een publiek
schandaal toen een burgem eester zijn dienst
meisje had versierd. Verder nog iets op dat ge
bied wat de visitator moest weten? Niets. Wer
den de kerkdiensten wel op eerbiedige wijze
gedaan? Nou ja , er waren wel eens priesters,
vooral jongere, waarbij het daaraan wel wat
kon schorten. Misschien kon de visitator ze
nog eens streng toespreken. Deze gaf daarop
opdracht om de volgende dag een aantal ver

schillende getijdendiensten te houden, zodat
hij ze kon beoordelen. Daarop volgde een
vraag naar de rechtzinnigheid van de priesters
en ook van he t stadsbestuur. Die waren alle
maal goed katholiek en niet aangetast door de
ketterijen die de laatstejaren de ronde deden.
Tenslotte een vraag naar de papieren van de
pastoor zelf. Op welke titel was hij gewijd? Als
kapelaan in ’’Somerdijck” in Zeeland (= Som-
melsdijk op Overflakkee??), maar van die titel
had hij afstand gedaan en kreeg hij geen in
komsten meer. Zijn wijdingsbrieven was hij
door verschillende verhuizingen kwijtgeraakt.
Wel kon hij de volgende dag zijn aanstellings-
brief voor Naarden komen laten zien.

De inventaris -  drie jaar voor de grote
ramp

Nu werd de inventaris geïnspecteerd en werd
ook de koster, Wermbold Claassen onder
vraagd. D riejaar later zou hij één van de wei
nige Naarders zijn die zich aan het bloedbad
van 1572 wist te onttrekken door zich voor
een grote som gelds vrij te kopen.12 Maar nu,
in 1569, heeft hij andere zorgen. Alle schatten
van de kerk zijn nog intact, m aar ze zijn ken
nelijk wel moeilijk te vinden. O f hebben de
Naardense kerkdienaren grote tegenzin om
de hoge heer uit U trecht al hun moois te la
ten zien? Zijn ze bang voor een verhoging van
de kerkelijke belasting? Hoe dan ook, slechts
een gedeelte van de inventaris is bij de hand;
de rest m oet worden opgezocht of uit het
hoofd beschreven. Eerst een paar kerkgewa
den: een koorkap, een kazuifel, twee pluvia-
les, twee misdienaarkleedjes. Is dat werkelijk
alles? Dan het vaatwerk: een zilveren schotel,
een zilveren kruis, een zilveren beeld van
St.Vitus, twee zilveren cibories, vijf vergulde
zilveren kelken met bijbehorende patenen,
respectievelijk voor het hoogaltaar en voor
vier zijaltaren. De volgende dag wordt er voor
bijna elk zijaltaar een kelk getoond, in het to
taal 19. Alleen de kelk van S intjacob en St. Vi
tus worden niet genoemd: maken zij deel uit
van de kelk van het hoogaltaar en de vier zijal
taren die de vorige dag al zijn getoond? Had
den sommige altaren m éér dan één kelk? In
ieder geval kunnen we concluderen dat er
minstens twintig zijaltaren geweest m oeten
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zijn in de Naardense Vituskerk. De vicarie van
St.Vitus zou verbonden geweest kunnen zijn
met het hoogaltaar13, m aar dat is niet per se
noodzakelijk: in Amsterdam bijvoorbeeld was
de Oude Kerk toegewijd aan St.Nicolaas, maar
er was ook een zijaltaar voor deze heilige14;
hetzelfde gold voor de Nieuwe Kerk als kerk
van Onze Lieve Vrouw.15 Als we dus aannem en
dat ook in N aarden niet alleen het hoogaltaar,
m aar ook een zijaltaar aan St.Vitus was gewijd,
dan correspondeert het aantal zijaltaren pre
cies met het aantal van 21 nissen. We mogen
dus wel aannem en dat telkens als een nieuw
vicarie o f officie werd ingesteld, er een nis in
de m uur werd uitgehakt voor het op te rich
ten zijaltaar. De volgorde van plaatsing is ons
niet bekend; de oudste zullen allicht het
dichtst bij h e t oostelijkste pun t van de koor-
omgang zijn aangebracht.

De vernielingen en diefstal van 1572

D riejaar later zouden de geuzen de inventaris
van de kerk vernietigen of m eenem en. Hor-
tensius schrijft hierover: ’’Goud, zilver linnen
en zijden klederen, tot hoofdbedekking toe,
hoe vuil, versleten en vol gaten het ook was,
alles werd op een hoop gestapeld... Allereerst
werden de altaren omvergehaald en tot den
grond toe geslecht; de stenen buiten de kerk
op een hoop gestapeld; de beelden weggeno
men; er ontbrak weinig aan of m en had ze op
den grond gesmakt en verbrijzeld, opdat ze
niet te eniger tijd hersteld m ochten worden.
Na zich -  zoals ze m eenden -  zo voortreffelijk
en naar hartelust gekweten te hebben, richt
ten ze, zoals Baltasar eens deed (vgl. Dan.5:3),
een gastmaal aan, en dronken zich onder
hoon en spot vol. De gestolen bekers, overlo
pende van wijn, gingen als zegetekenen rond.
Toen zij zat waren, vingen ze m et groot ge
schreeuw aan, m eer te balken als ezels, dan te
zingen. H opm an Luis zat ook aan tafel. Hij
speelde voor nar, en had zich uitgedost als een
priester die de mis bedient. De afgevaardig
den belaadden minstens twee wagens m et de
heilige buit, en vertrokken de volgende dag,
eerst naar Amersfoort, toen naar Kampen, on
der geleide van slechts weinige voetknechten.
Had m en dit te U trecht geweten, he t ware
niet moeilijk geweest hun  de pas af te snijden,

door de koningsweg bij Soest m et soldaten en
ruiters te bezetten. Men had dan de buit ge
makkelijk kunnen onderscheppen, iets wat
vele Naarders in stilte hoopten, dat geschie
den zou. Intussen werden de beelden en schil
derijen uit de kerk ongeschonden op een vei
lige plaats gebracht, en een gemetselde m uur
er om heen getrokken, om ze tegen alle schen
nis te bewaren.”16 H et is echter niet onwaar
schijnlijk dat de Spanjaarden het werk van de
Geuzen hebben afgemaakt. Wat is er gebeurd
m et de altaarstukken van deze altaren? Onge
twijfeld zijn er een aantal vernield. Misschien
zijn er nog enkele onvermoed aanwezig in
musea. Slechts van één thans tentoongesteld
altaarstuk weten we dat het afkomstig is uit de
Grote Kerk in Naarden. H et is een m iddenpa
neel, een kruisigingsscène van de (anonieme)
"Meester van de kruisafname in de collectie
Figdor”.17 Deze schilder werkte rond 1500 in
Amsterdam of Haarlem. In de literatuur18
wordt vermeld dat m en een verwantschap on
derkent tussen het werk van deze onbekende
Meester en dat van Jacob Cornelisz van Oost-
sanen, wiens naam ook verbonden is met de
gewelfschilderingen in de kerk van Naarden.
H et schilderij, dat vol symboliek zit (afgebeeld
is o.a. de Graalbeker, waarin het bloed van
Christus wordt opgevangen) hangt thans in
het Catharijneconvent te U trecht.19

De tweede dag van de visitatie

Terug naar dinsdag 27 septem ber 1569. Suc
cessievelijk worden alle dienaren der kerk on
dervraagd. Er zijn vragen bij die alleen de on
derhavige persoon betreffen, m aar er zijn ook
vragen die aan allemaal gesteld worden. Bij de
laatste horen vragen naar het zedelijk gedrag
van de collega’s, hun  rechtzinnigheid, hun
plichtsgetrouwheid. De koster vertelt dat de
pastoor en een andere priester een concubine
en kinderen hebben. Dat m ocht natuurlijk
niet, m aar het kwam wel vaak voor. O f hier in
N aarden nog m aatregelen op gevolgd zijn we
ten we niet. De koster vertelt ook welke Latijn
se en Griekse schrijvers door rector Hortensi-
us m et de kinderen worden gelezen. Na de
koster verschijnen de priesters die de diverse
vicariën en officies bedienen. Daarna verschij
nen de gildenmeesters. Zij laten tientallen ge-
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zegelde oorkonden zien waarin de grondsla
gen van de diverse inkomsten beschreven
staan. Deze oorkonden zijn grotendeels in het
Nederlands geschreven en worden in het visi-
tatieverslag geciteerd. Van de volgende m et
nam e genoem de altaren worden de inkom
sten opgegeven: ’’Beate Marie” (de oudste
hier geciteerde oorkonde is van 1506, maar
dit altaar wordt volgens De Vrankrijker al in
1435 genoem d20), ’’Sancti Nicolai” (oudste
oorkonde: 1465), "Dulcis nominis Jesu” (oud
ste oorkonde: 1521), ”Van Sint Severus outa-
e r” (oudste oorkonde: 1511), ”Van Sintjacobs
ou taer” (oudste oorkonde: 1423-'). ”Vant
theylich Cruys ou taer” (oudste oorkonde:
1470), "Van S intjans outaer” (oudste oorkon
de: 1447), "Sancti Q uirini” (oudste oorkonde:
1508), "Bona officii dive Agathe" (geen oor
konden2-). De geciteerde docum enten zijn
ook interessant vanwege de persoonsnam en
en de topografische aanduidingen.23 Met de
ondervraging van de gilden eindigt de tweede
dag van de Naardense visitatie. De visitator ge
bruikt de rest van de dag om Huizen, Laren
en Blaricum te visiteren.

D e laatste dag van de visitatie

Op woensdag 28 septem ber op ”het negende
uur voor de middag” verschijnen de kerk
meesters. Zij worden ondervraagd over de
kerkfabriek, de /eden  van de geestelijken, de
verzorging van de kerkdiensten en de scholen
in Naarden. Na het vertonen van de bovenge
noem de 19 zilveren kelken eindigt het onder
zoek van de hoogeerwaarde visitator. In de sa
cristie spreekt hij een verm anend woord tot
de priesters van de kerk Ze m oeten hun on
kuise leven opgeven en hun zeden verbete
ren. Na een gem eenschappelijke maaltijd ver
trekt de visitator dezelfde dag nog naar Weesp
om de kerk aldaar te visiteren. De kerkmees
ters van N aarden tasten ondertussen in de
buidel om de kosten van de visitatie te beta
len. Het verslag van de visitatie te Weesp is ver
loren; in het handschrift van de Naardense
kerkvisitatie volgt nu het verslag van het on
derzoek te Huizen, Laren en Blaricum.

Noten:
1 Tekst (in het Latijn): F.A.L.Ridder van Rappard en

S.Muller Fz, Verslagen van kerkvisitati'én in het bisdom
Utrecht uit de 16de eeuw, Amsterdam 1911; over Naarden
handelt p.376-40 I.

2 Of Knuretorff, zie Batavia Sacra (Latijnse tekst) Brussel
1714, 11,26 (Cnuretorff); Idem (Nederlandse tekst) Ant
werpen 1716, 111,51 (Knuretorf); H.van Heussen en H.
van Rhijn, Kerkelijke historie en outheden, Leiden 1726,
1,365 (Knuretorf)? In een archiefstuk uit 1573 heet hij
Kuinretorff.

3 Maakte zich bij een visitatie in Gouda in 1567 al ernsüg
zorgen over de voortgang der Reformatie (zie de tekst
op.cil. noot len F.van Dusseldorp, Annales, ’s Gravenha-
ge 1893 p.85). Werd (volgens Batavia Sacra) in 1580
door koning Philips II tot aartsbisschop van Utrecht be
noemd, maar nooit gewijd. De Sint Salvator werd afge
broken in 1587; Rennenberg en anderen vluchtten
naar Keulen.

4 R.R.Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Re
formatie, Utrecht/Antwerpen 1954, p.14.

5 Naerdincklant, Den Haag 1947, p.128, zonder bronver
melding.

6 Voor de feestdagen vgl. de Utrechtse kalender in P. Sé-
journé, Ordinarius S.Martini Traiectensis, Utrecht 1920,
p.40-44 en voorts S. van der Linden, De heiligen, Amster
dam /  An twe rp e n 1999.

7 Zie J.Kroonenburg e.a., De Grote Kerk van Naarden in his-
torisch perspectief, Naarden 1984, p. 18-49.

8 De Vrankrijker p. 160-1 67.
9 Te Utrecht (vgl. Ordinarius p.40) viert men alleen een

andere Quirinus; niet die van Neuss, maar die van Te-
gernsee (25 maart I.

10 In 1523 kwamen de vollers van dit gilde in opstand; vgl.
De Vrankrijker p.159.

11 Dit gilde werd in de zestiende eeuw opgeheven volgens
De Vrankrijker p.128.

12 Hortensius, p. 173-174.
13 De Vrankrijker, p.128, suggereert dat er dus geen zijal

taar aan St.Vitus kon zijn toegewijd.
14 Vgl. H.N.P.J.Berkhout, Register op de parochieën, altaren,

vicarieën en de bedienaars, 2de deel, Amstellandia, Haar
lem 1928, p.12 (“altare S.Nicolai”) en p.18 (“summum
al tare”).

15 Vgl. Berkhout p.31 (“altaria B.Mariae Virginis”) en p.32
onder 1497-98: “...ad vicariam sitam in altare B.Mariae
Virg.sitam in ecclfesia] ej[usdem] Virg.Mariae Amstel-
lodamensi”, en vgl. 1525-26: dit was het Drapeniersal-
taar.

16 Hortensius, op.cit., p.114-116.
17 Genoemd naar een middenpaneel dat toebehoorde

aan de verzamelaar Figdor en in de Staatliche Museen
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in Berlijn hing, maar in 1945 is verbrand. Een zijluik
hiervan, voorstellende het martelaarschap van St. Lu
cia, is sinds 1897 in het Rijksmuseum, inventarisnum
mer: SK-A-1688.

18 Middeleeuwse kunst der noordelijke Nederlanden, Rijksmuse
um 1958, p.94.

19 In de Uiltjeszaal, inventarisnummer: ABM S 51. In de li
teratuur heet dit stuk een kopie te zijn van een kruisi-
gingsscène in het Rijksmuseum (vgl. A.Chatelet, LesPri-
mitifs hollandais, Fribourg 1980, p.137 en p.228, nr.107).

20 De Vrankrijker p.128.
21 De Vrankrijker p.128: 1509 is niet de oudste.
22 De Vrankrijker p.128 is onjuist.
23 Bijvoorbeeld voor de straatnamen: vgl. H.Schaftenaar,

”De Naardense kerkvisitatie en oude straatnamen”, De
Omroeper o, 1992 3, 131-133. De tekst: Verslagen van kerk-
visitatiën, p.390-401.
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Ontwerp van Tersteeg een
‘plan voor 100 ja a r’
De Nieuwe Algemene Begraafplaats te Naarden Karei Loeff

Op 13 mei 1936 werd de Naardense tuinarchi
tect D.F. Tersteeg officieel uitgenodigd door
het college van B&W om een ontwerp te mak
en voor de aanleg van een nieuwe algemene
begraafplaats. Omdat het gem eentebestuur
rekende op een sterke groei sterke groei van
het aantal inwoners, na de opheffing van de
vestingstatus in 1926, vond men het wenselijk
om ook vast rekening te houden m et een uit
breiding van de begraafplaats. De oude be
graafplaats aan de Rijksweg bood daartoe
echter te weinig mogelijkheden en daarom
werd beg in jaren  dertig in Valkeveen een fors
terrein aangekocht.

H et perceel waar de nieuwe begraafplaats
gepland werd was gelegen tussen de ‘Oude
Huizerweg en de Provinciale Dijk’.1 De
afmetingen van het terrein waren zo’n 400 bij
130 meter. Dit zou volgens de gem eente vol
doende zijn om de kom ende 100 jaa r te
voorzien in de vraag naar ruimte voor een
laatste rustplaats voor de N aarder overlede
nen. De zorg voor een zo grote begraafplaats
was niet voor niets: telde Naarden in 1930 nog
5839 inwoners, in 1940 was dit aantal bijna
verdubbeld tot 10.228.

De aanloop

Vanaf het begin af aan was het plan groots van
opzet, waarbij aanvankelijk rekening m oet
zijn gehouden m et een aantal van veel m eer
dan de later geplande 3000 graven. Al in 1935
namelijk had gem eente-architect B.T. Deenik
een ontwerp gemaakt voor de inrichting van
het verworven terrein. H et bewaard gebleven
ontwerp gaat uit van een maximale benutting
van het terrein, waarbij een lange, geknikte as
in het m idden loopt. De ruim ten ter weerszij
den zijn op symmetrische wijze ontworpen,
waarbij in alle vakken graven konden worden

Het ontwerp voor de nieuwe Algemene Begraafplaats
Nieuw Valkeveen door D.F. Tersteeg, 1937. Stadsarchief
Naarden

Het eerste ontwerp van de nieuwe Algemene Begraafplaats
door gemeente-architect B. T. Deenik, 1935. Stadsarchief
Naarden

gerealiseerd. Het plan was streng qua ontwerp
en werd doo r grote lanen gecom parti-
m enteerd. Zo ontstond een viertal delen,
waarvan enkele waren gecen treerd  rond
kleine groepen heesters en nauwelijks hagen
gepland waren.

Aangezien m en kennelijk toch niet zo van
het plan van Deenik gecharm eerd was besloot
de gem eenteraad op 26 m aart 1936, na enige
discussie het een krediet van Fl. 2.000,= te ver
lenen voor het laten maken van een alter
natief ontwerp. De raad zag in dat er binnen
de gem eentegrenzen een tuinarchitect was
m et een nationale reputatie, namelijk de tuin
architect Dirk Frederik Tersteeg (1876-1942).
Men was daarom  bereid dit bedrag uit te
geven ‘voor zo’n groot project dat voor 100
ja ren  b ind t’. H et terrein was reeds van bomen
ontdaan en geëgaliseerd in het kader van de
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werkverschaffing, die het landelijk mogelijk
maakte in de crisistijd een groot aantal van
dergelijk projecten uit te voeren.

Tersteeg was als vaste ‘adviseur’ van de
gem eente al betrokken bij de aanleg van
plantsoenen b innen de gem eente. Aanvanke
lijk voelde hij weinig voor die functie, maar hij
had deze toch aanvaard. De tuinarchitect, die
een grote reputatie had opgebouwd in de aan
leg van grote villatuinen, aanvaardde de on
twerpopdracht en ging aan de slag. H et zou
zijn laatste grote ontwerp worden, en de
oplevering zou hij zelf niet m eer meemaken.

De merkwaardige ontsluiting van het ter
rein en het verloop aan de oostzijde maakten
het ontw erpen van een logische indeling
lastig, m aar Tersteeg, die als een m eester in de
kunst van de Nieuw Architectonische Tuinstijl
kan worden beschouwd, vond hiervoor toch
een logische oplossing. Meer dan een halfjaar
later was het ontwerp gereed. Op een pers
conferentie op 4 m aart 1937 lichtte hij zijn
plannen toe, en een dag later verscheen in De
Gooi- en Eem lander een artikel onder de kop
‘De nieuwe begraafplaats’ Fraai ontwerp van
architect Tersteeg’. De auteur concludeerde
naar aanleiding van de presentatie van Ter
steeg dat w ethouder Kuyer, die het plan van te
voren al als een prachtig  plan had aan-
gekondigd, niets te veel had gezegd. De Bus-
sumse Courant sprak naar aanleiding van de
presentatie niet eens m eer van een begraaf
plaats m aar van een ‘grafpark’....

Het ontwerp

De ingang van de begraafplaats was gepro
jecteerd  aan de Valkeveenselaan. H et toe
gangshek was in h e t ontw erp enigszins
teruggelegen, om zo ruim te te bieden aan het
parkeren voor auto’s. De hoge bom en aan
weerszijden van de entree ontnem en h et zicht
van de begraafplaats aan de openbare weg. De
voertuigen die bij een begrafenisstoet behoor
den zouden volgens de p lannen van Tersteeg
door mogen rijden naar de aula om vervol
gens daarom heen  geparkeerd  te worden.
Voor fietsers was een aparte ingang en een
stalling geprojecteerd. De entreelaan bood
uitzicht op twee gazons, die de indruk van een

Ontwerp voor een orgel voor in de aula. Archief gemeente
naarden

park moesten wekken en ervoor zorgden dat
vanaf de entree de graven uit het zicht zouden
blijven. H et ontwerp van de gazons liep iets op
en werden omzoomd door ceders.

O p de gazons sluit in het ontwerp een nage
noeg symmetrisch gedeelte aan, dat schuin
gelegen is ten opzichte van de entree. Twee
hoofdlanen zorgden voor de verdere ont
sluiting, m aar er was onderscheid  in de
soorten graven. Aan de noordelijke, linker
laan werden de huurgraven gesitueerd, aan
de zuidelijke laan de koopgraven. Er was
berekend dat m eer koop- dan huurgraven
benodigd zouden zijn, waardoor de huur
graven links werden gepland. Bij de koop
graven werd het systeem van klassenindeling
echter niet toegepast.

Alle rijen graven m oesten volgens Tersteeg
aan een pad liggen. Bovendien werden ze nog
gescheiden door een haagje. De tuinarchitect
vond dat er niet teveel vrijheid zou worden
verleend bij het ontwerpen van graven. In zijn
strakke ontwerp zag hij het liefst gelijksoortige
grafontwerpen. zonder al te veel diversiteit.

De speciale kinderbegraafplaats moest om
sloten worden door veel groen, waarschijnlijk
om dat Tersteeg zo een besloten sfeer wilde
scheppen. In het ontwerp bevindt dit on
derdeel zich tussen het rechter gazon en de
centrale middenas. Voor de kinderbegraaf
plaats plande Tersteeg een bankje, waarvan
daan de bezoeker zicht kon hebben tot aan
het laatste deel van de aanleg. Vanaf dit punt
had m en eveneens geen zicht op graven maar
op de aanleg, die eindigen moest in een half
cirkelvormig, glooiend gazon. Omgeven door
een ‘klein gemetseld bassin’ moest dit on
derdeel ‘bijzonder reliëf aan den aanleg zal
verlenen’. Hoewel Tersteeg weinig bloem en in
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zijn ontwerp wilde opnem en, had hij hier een
aantal treurrozen gedacht. Erachter voorzag
het plan in een extra begraafruimte en een lo
catie voor een tweede opzichterwoning.

Fasering van de aanleg

Bij het volledig uitvoeren van het ontwerp zou
de begraafplaats een kleine drieduizend
graven kunnen bevatten. Tersteeg m eldde in
de persconferentie een aantal van 308 huur-
graven, 2440 koopgraven, 150 kindergraven
en 25 familiegraven. Bovendien zouden nog
eens 175 u rnen  geplaatst kunnen worden, die
Tersteeg m et name gedacht had rond het
ronde gazon.

De uitvoering van de nieuwe aanleg zou
echter lang op zich laten wachten. Aangezien
Tersteeg in 1937 ziek werd kon hij zich toen al
niet m eer m et het ontwerp bezighouden. Zijn
zoon Tom nam  het werk over. D oor de
Tweede W ereldoorlog kwam de uitvoering stil
te liggen, al probeerde de gem eente wel om
de aanleg voor elkaar te krijgen. Door de
rijksoverheid werd geen toestem m ing ver
leend het bouwverbod op te heffen. Zo kon
het gebeuren dat de aanleg van het voorplein
met hekwerk in 1941 en 1942 niet doorging.

Op 5 decem ber 1942 van dat jaar overleed
N aarden’s bekendste tuinarchitect, en hij de
opening van zijn laatste schepping dan ook
niet m eer meemaken. Hij werd begraven op
de oude begraafplaats.

O m dat de aanleg ineens sowieso te kostbaar
zou zijn had Tersteeg al rekening gehouden

m et een uitvoering van het ontwerp in drie
fasen. De eerste fase omvatte de meest west
elijke aanleg, van de entree tot aan de kinder-
begraafplaats. De tweede fase betrof het oost
elijk deel tot aan het ronde gazon terwijl in
ene derde fase de begraafplaats in het
zuidoosten zou kunnen worden voltooid.

H et duurde uiteindelijk tot 1944 eer de be
graafplaats in gebruik kon worden genom en.
De eerste fase, tot en m et de kinderbegraaf-
plaats, was daarm ee gerealiseerd. Tot op
heden is het daar ook bij gebleven. Achter de
kinderbegraafplaats strekt zich een klein deel
van de m iddenas uit, die doodloopt op een
haag en het bosperceel erachter, waar nu
vakantiehuisjes zijn neergezet.

De bouw van de aula

De bouw van de aula was vanwege de oorlogs
jaren niet haalbaar. H et zou wederom lang
duren  eer daar een oplossing voor zou
kom en. Pas in 1952 werd een aanvang
gemaakt met de uitwerking van het reeds lang
bestaande en door Tersteeg ook in zijn plan
opgenom en idee. Het ontwerp van de aula
werd gemaakt door de directeur van gem een
tewerken Heijsteeg. Deze positioneerde het
gebouw, in afwijking van het oorspronkelijke
ontwerp, precies in de as die loopt vanaf de
entree aan de Valkeveenselaan. Daarmee zou
het 'als waardige afsluiting van de oprijlaan'"
kunnen fungeren. Dit idee was ingegeven
door de plaatselijke schoonheidscommissie,
die in haar vergadering van 14 augustus 1952
uitvoerig op het idee was ingegaan om een
aula te bouwen. De commissie was van
m ening dat vanwege het belangrijke ontwerp
van de begraafplaats de aula hoge kwaliteit
zou m oeten hebben, en het gebouw met de
ligging het karakter zou dienen te versterken.

Op 31 ju li 1953 nam  de gem eenteraad de
beslissing om een krediet van Fl. 62.500,=
beschikbaar te stellen. Voor de bouw van de
aula kwam het geraam de bedrag neer op Fl.
37.500,=, m et de aankleding was Fl. 3.500,=
gemoeid. Verder werd nog budget gevraagd
voor het oprichten van een dienstgebouwde
m et en het verbeteren van de aanleg.

H et college was in het eigen voorstel (uiter
aard) zeer onder de indruk van de geslaagde
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vormgeving van het gebouw, en liet dat in het
voorstel duidelijk to t uitdrukking komen.
Ook over de sfeer van he t interieur, waarin de
mogelijk werd geschapen om beplanting aan
te brengen, was het college lovend.

In de tijd van de wederopbouw kon er niet an
ders dan sprake zijn van een sober en
kostenbesparend ontwerp. H et raadslid Ver
m eer vond het ontwerp prachtig, maar te
kende aan dat hij jam m er vond dat het balkon
leeg zou blijven. H ier was namelijk een orgel
gepland.

De raadsleden De G root en De Haan had
den enige kanttekeningen bij he t gegeven dat
de directeur van gem eentewerken het ont
werp had geleverd. Zij vonden beiden dat met
dergelijke opdrach ten  particuliere archi
tecten belast zouden m oeten worden.3

De begraafplaats nu

De nieuwe algemene begraafplaats is nog
steeds een rustige plek, waar het groen de
overhand heeft boven de aanwezigheid van de
graven. Deze worden aan het zicht onttrokken
door hoge taxushagen. H et grote gazon in het
m idden w ordt om zoom d doo r inm iddels
hoge ceders. Aan het einde van de as staat een
groot wit kruis.

De aula, die recentelijk is opgeknapt, is een
sober ontworpen gebouw dat een typisch
voorbeeld is van wederopbouw-architectuur.

Het theatrale effect, teweeg gebracht door de
gesloten voorzijde en de grote glazen pui die
zich richt naar de parkaanleg, maakt dat de
aula terecht op de centrale as is gepositio
neerd. De opvallende arcades aan de zijkan
ten  van he t gebouw geven de sobere,
blokvormige opzet de nodige lucht. De gepre
fabriceerde betonnen casettenplafonds, de
opvallende vorm van het balkon en de stalen
kozijnen geven he t gebouwtje een fraai
aanzien.

Bij de recente plannen voor de herinrichting
van de begraafplaats is uitgegaan van het oor
spronkelijke ontwerp van Tersteeg uit 1937.
Speciale aandacht bij de herinrichting krijgen
daarbij de entree, de fietsenstalling en de ur
nentuin. Daarnaast zullen de beplantingslij-
nen worden aangepast. De uitvoering van de
laatste fase van de aanleg is in voorbereiding,
m aar de uitvoering laat vooralsnog even op
zich wachten. Als de as achter de kinderbe-
graafplaats w ordt doorgetrokken , en het
bassin wordt gerealiseerd, zal de begraafplaats
zeker net als kort de opening vele extra be
zoekers trekken. Daarmee wordt dan de wijze
beslissing van de raad om iets te ontwerpen
voor lOOjaren, bewaarheid, en krijgt Tersteeg
het postum e eerbetoon dat hij verdient.

Met dank aan Dirk Dekema van het Stad
sarchief Naarden

Bronnen:
C, O ldenburger, A.M. Backer, E. Blok, Gids
voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitec
tuur. Deel West, Rotterdam 1998, 232-233
B. Zijlstra, Nederlandse Tuinarchitectuur 1850-
1940, Amsterdam 1986
De nieuwe begraafplaats te N aarden,.in: Bus-
sumse Courant 5 m aart 1937
De nieuwe begraafplaats, in: Gooi-en Eemlander
5 m aart 1937

Noten:
1 Het officiële adres is luidt nu Valkeveenselaan 58
2 Voorstel tot het verlenen van een crediet voor de bouw

van een aula op de Nieuwe Algemene Begraafplaats,
1953, no. 67.

3 Gemeenteblad afdeeling 2, 1953 no. 5, 8 (7 aug. 1953)
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De geschiedenis van een gymnastiek
vereniging
Een eeuw Keizer Otto Frank Maartense

N ederland was rond 1880 en in de periode
1899-1902 diep on d er de indruk  van de
Boerenoorlogen in Zuid-Afrika. Hoewel ons
land, op een handjevol vrijwilligers na, zich
nooit daadwerkelijk m et de strijd heeft be
moeid, werden de oorlogen tegen de En-
gelsen em otioneel als ”ons” conflict
beschouwd. En al gauw heerste de algemene
opvatting dat een oorlog alleen m aar gewon
nen kan worden als m en beschikt over ’’weer
bare en sterke” jongens en m annen. Om dat
te bereiken, zag de landelijke vereniging
’’Volksweerbaarheid” h e t licht. Iedereen ,
ongeachte politieke of geloofsovertuiging,
kon zich aanm elden. Ook in Naarden werd
een onderafdeling van de Volksweerbaarheid
opgericht: de schietvereniging H uibert van Ei-
jcken. Als oefenlocatie m ocht er gebruik
gemaakt worden van het bastion Katten en vo
ordat men daadwerkelijk m et de schietoe
feningen begon, werden, als warming-up, zo
genaam de vrije -  en ordeoefen ingen
gehouden , al dan n ie t op gymnastiek-
toestellen. Tijdens deze trainingen kwam het
drietal Dommershuizen, Stein en Lefering op

het idee buiten de gevestigde militaire orde
om dezelfde oefeningen te doen, m aar dan in
verenigingsverband.

O p 14 septem ber 1900 werd in de gymzaal van
de openbare school van N aarden de eerste
bijeenkomst gehouden. Die avond werden er
twee belangrijke beslissingen genom en: de
oprichting van de vereniging vindt op 25 sep
tem ber plaats en alle aanwezigen maken m on
deling reclame. Dat laatste had tot gevolg, dat
op 25 septem ber ruim dertig man de moeite
hadden genom en om zich naar de gymzaal te
begeven. Een bestuur was snel gekozen.
Voorzitter werd Jac. Stein met naast zich A.
Derks (penningm eester), j. Lefering (secre
taris), B. Hooijer (materiaalcommissaris) e n j .
van Am erongen (eveneens materiaalcommis
saris ).

H et vinden van een geschikte naam had wat
m eer voeten in de aarde. Veel voorstellen vie
len af. Dommershuizen kwam uiteindelijk
m et de oplossing. ’’Waarom geen naam die
een bepaalde kracht uitstraalt. Gymnastiek is
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per slot van rekening een sport waar kracht
voor nodig is. Ik stel voor om de club Keizer
Otto te noem en”. Dommershuizen doelde op
Keizer O tto I. Een Duitse keizer m et een
sterke persoonlijkheid die regeerde van 956
tot 973. De naam van Keizer O tto I dook voor
de eerste keer in rechtstreeks verband op met
Naarden toen de keizer op 29 juni 968 Graaf'
W ichman II toestemming gaf een gebied,
waarvan het huidige Naarden onderdeel was,
te schenken aan het klooster van Elten (gele
gen bij wat nu  Emmerich in Duitsland h ee t) .
Keizer O tto I was eigenaar van dat gebied.
H et opm aken van de statu ten  en het
huishoudelijk reglem ent verliep soepel. In ar
tikel acht van de statuten lezen we, dat je
alleen lid kan worden als je  de leeftijd t an
achttien hebt bereikt en aangesloten bent bij
de Volksweerbaarheid. Aspirant-leden vielen
h ier niet onder. De officiële naam  werd
"Gymnastiek- en Schermvereeniging Keizer
O tto”, om dat enkele leden ook scherm den en
hun sport toch als onderdeel van de vereni
ging opgenom en wilden hebben.

De leiding kwam in handen van sergeant de
Bruin die aan zeventien aanstorm ende turn-
talenten les gaf. Het eerste optreden t an Keiz
er Otto werd een daverend succes. "Ik kan l '
verzekeren dat den Uitvoering prachtig van stapel
liep en het daaropvolgende Bal zoo gezellig dat het

aanbreken van den nieuwen dag met teede oogen
werd aanschouwd", aldus m ede-oprichter J.
Lefering in zijn memoires.

Alhoewel het ledenaantal de eerste twee jaar
schommelde, was er vervolgens een behoor
lijke groei. Toch kreeg de vereniging al snel
een paar klappen te verduren. Er m ocht geen
gebruik m eer gemaakt worden van de gym
zaal waardoor de club op straat kwam te staan
en er naar een andere locatie gezocht moest
worden. Ook op bestuurlijk gebied dienden
de problem en zich aan. Door het vertrek van
enkele bestuursleden (waaronder f. Lefering)
werd de ziel uit Keizer Otto gerukt en was de
club in 1906 op sterven na dood. Lefering, be
gaan m et het lot van Keizer O tto , trok de
vereniging echter uit het moeras. In 1907 liep
de club weer m ee in de op tocht met
K oninginnedag en w erden succesvolle
dem onstraties in de vesting gehouden. Keizer
Otto kon wederom niet m eer stuk. Ook werd
er een nieuwe directeur gevonden: Majoor
der Infanterie van Coevorden. De club bloei
de weer op.

De mobilisatie in verband m et de Eerste
W ereldoorlog betekende het voorlopige
einde van Keizer O tto en het zou pas tot 1923
duren voordat de turntoestellen weer uit de
berging werden gehaald. Dat was het begin
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van een periode waarin vrouwen officieel wer
den toegelaten en andere sporten zoals bok
sen, atletiek, zwemmen en schoonspringen
deel van de club zouden gaan uitmaken. De
technische leiding kwam in 1925 in handen
van A. E. Botesz, een om streden figuur van
wege zijn rol in de opsplitsing van Keizer Otto
in 1937. Zijn aanhangers droegen hem  echter
op handen en beschouwden hem  als de man
die Keizer O tto naam had gegeven en de club
vooral in de ja re n  dertig  succesvol heeft
gemaakt. De vereniging trok zich in de ja ren
dertig niets aan van de (inter) nationale mi
sère en werd zeer populair in de vestingstad.
De club ontwikkelde zich in die ja ren  door de
band m et haar leden als een echte familiev
ereniging. Geld was er niet; plezier wel. Jaar
lijks werd er een bonte avond georganiseerd
in het H of van Holland in Naarden. H et was
een avondvullend program m a met toneel
stukjes, gymnastiek en voordrachten. Maar
dan loopt het in 1936 volledig uit de hand  bij
Keizer Otto, waarbij trainer A.E. Botesz als
m iddelpun t fungeert. Botesz, verantw oor
delijk voor veel successen, ging niet m et zijn
tijd mee toen er sprake was van m oderniser
ing van de gymnastiek, kreeg ruzie m et het
bestuur en stapte op. Er ontstond een scheu
ring b innen de vereniging en pas in 1938
werd het conflict uit de wereld geholpen. H et
heeft Keizer O tto veel leden gekost.

Keizer Otto is tijdens de Tweede W ereldoor
log doorgegaan m et de sportieve activiteiten.
De vereniging wilde de leden  bij elkaar
houden. H et was de tijd dat Bram van den
Born de nieuwe leider van de vereniging
werd. Een m an die een onuitwisbare indruk
heeft gemaakt op vrijwel iedereen die met
Keizer O tto te maken heeft gehad en die bij
zijn afscheid in 1973 de club van 100 leden
naar 400 had weten te tillen. Van den Born
was verantwoordelijk voor de grote successen
van Rie Prinz, Ans Moen-Heerschop, Gerard
Salie en Roeland Maier. O nder zijn leiding
werden in de ja ren  vijftig en zestig jaarlijks de
massale openluchtuitvoeringen en dem on
straties in N aarden gegeven. Die twee decen
nia zijn een opeenstapeling van successen
voor Keizer O tto geweest, zowel voor de
dames als de heren.

H et vertrek van Van den Born in 1973 was het
definitieve einde van een tijdperk, waarin de
naam Keizer Otto onlosmakelijk verbonden
was m et tu rnen op hoog niveau. Pas in 1976
kreeg de club te maken met een nieuwe train
er die het dam esturnen weer het broodnodi
ge elan zou geven. Piet Legemaat, gymnastiek
leraar uit Hilversum, nam de fakkel van Van
den Born over. In de bijna vijfentwintig jaar
dat Legemaat de scepter zwaaide, hebben zijn
gymnastes tientallen successen behaald op re
gionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Keizer Otto was m eer dan alleen m aar gym
nastiek. De structuur veranderde in de ja ren
vijftig toen de club een om nivereniging werd
met, behalve gymnastiek, andere onafhanke
lijke afdelingen zoals volleybal, basketbal, bad
minton. In 1988 viel het doek voor de om ni
vereniging Keizer Otto en gingen de afdelin
gen hun  eigen weg.

H et is mij duidelijk geworden dat de vereni
ging de afgelopen honderd  jaar niet alleen
heeft gedreven op haar leden, leiding en
bestuur. H et zijn vooral ook de inwoners van
de vesting die vanaf de oprichting Keizer Otto
op handen hebben gedragen. Door hun en
thousiasme zijn zij medeverantwoordelijk ge
weest voor het feit dat ‘h u n ’ Keizer Otto al
een eeuw lang succesvol is. Daarom kan ook
dankzij de inwoners van Naarden Keizer Otto
zich m et een gerust hart opm aken voor het
volgende eeuwfeest.
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H et Gooische Leesplankje
Ingeborg Laarakkers

F. Lauxterman, D. Pos, W. Reijmerink en
J. Veenman (red.), Ankeveen. Een duizendjarige
in beeld, Hilversum 2000.

‘H ier en daar verschijnt een kleine hoeve in
hel landschap. Eén vertrek, alle licht en lucht
moesten door de deur en het rookgat komen.
Enkele houten stoelen, een ruwe bank, een ta
fel en een klerenkist zijn de enige meubels.
H et kostbaarste stuk is een ijzeren kookpot.
Lastig gevallen door het ongedierte wordt er,
zij aan zij m et de varkens en de hond, gesla
pen op een vloer van keien en aangestampte
aarde. Van schoonm aken heelt m en nog
nooit gehoord. Het voedsel bestaat uit vlees,
gezouten vis, havermeelpap en roggebrood.
De meeste kinderen sterven in de wieg. Wie
vijftig is. behoort tot de zeer sterken. De werk
dag begint met zonsopgang en duurt tot de
avond valt. Het werk is zwaar, alles moet met
de hand gebeuren. ’De eerste vermeldingen
van het dorp Tankevene (‘te Ankeveen’) zijn
te vinden in kerkelijke en fiscale geschriften
uit de zeer vroege elfde eeuw. Al zijn hier
geen schriftelijke bewijzen voor, bewoners
m oeten hun nieuwe bestaan begonnen zijn
voordat zij in de diverse administraties werden
opgenom en. Archeologische vondsten uit dit
gebied bevestigen dit. Ankeveen m oet dus on
geveer duizend jaar oud zijn. Een mooie ma
nier om dit te vieren in het jaa r 2000! Het
Comité 2000 is in het leven geroepen om de
feestelijkheden rond de verjaardag van het
dorp te organiseren. Een gedenkboek hoort
daar natuurlijk bij. De redactie heeft de
onderwerpen bepaald die in het boek aan
bod moesten komen. Voorts is medewerking
gevraagd aan ongeveer dertig inwoners van
Ankeveen om iets over deze onderw erpen te
schrijven. Zij vertellen over allerlei gebeur
tenissen uit heden en verleden. Gebaseerd op
feitelijke historische gegevens of puttend uit
herinneringen. H et is een zeer gevarieerd

boek geworden dat rijk geïllustreerd is met
oude anzichten, fo to’s, krantenartikelen en
de fraaie pentekeningen van Jan Veenman.

Familie De Kwant, Straatnamen van Ankeveen,
Hilversum 2000.

In 1966 w erden de dorpen  Ankeveen,
Weesperkarspel, K ortenhoef en ‘s-Graveland
sam engevoegd to t de nieuwe gem eente
’s-Graveland. Bij deze gemeentelijke herindel
ing ontstond een conflict in de KVP-afdeling
van Ankeveen, waarbij een groot aantal linkse
KVP-ers aan de kant werden geschoven. Zo
ook gem eenteraadslid en w ethouder Wint de
Kwant. Samen met enkele anderen richtte hij
de groepering Algemeen Belang op. Drie
zetels werden bij de verkiezingen van 1966 be
haald en Wim werd w ethouder en loco-burge-
m eestervan de nieuwe gemeente.
Op 31 m aart van dit jaa r werd het naambordje
on thu ld  van de Wim de Kwanthof in
Ankeveen. Voor vrouw en dochters van Wim
de Kwant reden om een boekje uit te geven
over de straatnam en van Ankeveen. De om
slag van het boekje doet dienst als plattegrond
van het dorp, zodat de suggestie uit de inleid
ing om m et het boekje in de hand een wan
deling te maken door Ankeveen en over
iedere straatnaam een kort verhaal te lezen
wel heel verleidelijk wordt...
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B. Krijnen, Het Erfgooiersgeslacht Krijnen, Eind
hoven (herziene uitgave) 2000.
ISBN 90-9013699-1

Een uitverkochte eerste druk en een aantal
nieuwe ‘oude’ feiten vragen om een herziene
uitgave van het boek over het geslacht Krij
nen. H et boek telt 64 bladzijden en 60 fo to’s
m eer dan de eerste editie en is het resultaat
van een uitgebreide speurtocht door allerlei
archieven, boeken en tijdschriften naar alle
vindbare Krijnens om een antwoord te krijgen
op de vraag wie de voorouders van het krijnen
geslacht nu  eigenlijk waren. H et verhaal gaat
vooral over de Krijnen-zonen, hun  daden en
hun nazaten. Aan de Krijnen-dochters wordt
relatief weinig aandacht besteed. Vrouwen
pleegden vroeger geen transacties in on
roerend  goed, betaalden geen belasting, hoef
den niet in militaire dienst, waren geen erf-
gooier; en hun kinderen heetten geen Krij
nen.
H et boek bestaat uit drie delen: het eerste is
een geschreven familiegeschiedenis van het
geslacht krijnen. H et begint rond 1430 m et de
oudste bekende voorvader. In dit deel komt
ook de verspreiding van het geslacht aan bod
en worden enkele m arkante Krijnens uit
gelicht. H et tweede deel omvat een dem o
grafische en statistische analyse van de
Krijnen-stam. In het derde deel is de daad
werkelijke genealogie van h e t geslacht te vin
den.
Op 2 oktober organiseert de Historische kring
Blaricum een lezing van de heer Krijnen over
dit onderwerp. Voor m eer informatie: de heer
Krijnen 040-2415497 of de heer Verwaal
035-5314462.
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Naarden, daar woon ik!
Alice Geijsel

Omgevingsonderwijs voor alle basisscholen in
Naarden ter gelegenheid van Naarden 650
jaar! De Stichting Omgevingseducatie Gooi,
Vecht -  en Eemstreek ontwikkelt in opdracht
van de Stichting Naarden 650 jaar lesmateri
aal voor de basisschoolgroepen 5 en 6, 7 en 8.
Elke leerling krijgt een werkboekje m et een
groot aantal opdrach ten , tekeningen en
foto’s, zodat de school drie weken lang aan
‘Naarden, daar woon ik’! kan werken. Boven
dien heeft de school m et deze werkboekjes en
docentenhandleiding lesmateriaal in de kast,
dat de kom ende ja ren  ingezet kan worden
voor omgevingsonderwijs in Naarden. Uiter
aard is dit ja a r  het project in een extra
feestelijk jasje gestoken. H et project eindigt
namelijk in een tentoonstelling bestaande uit
een selectie van werkstukken van de leerlin
gen. De lokatie voor deze tentoonstelling
wordt nog nader bepaald, m aar zal feestelijk
worden geopend, waarbij de leerlingen zelf
hun  werkstukken zullen presenteren.
Van 18 septem ber tot en m et 6 oktober zijn de
leerlingen bezig met het project en niet alleen
op school natuurlijk. Juist niet, want bij omge
vingsonderwijs gaat het om ontdekken, kijken,
vergelijken, interviewen, fotograferen in de
omgeving op lokatie. In deze weken maken de
leerlingen een stadswandeling, ze gaan naar
het Vesting Museum en het Comenius Muse

um en krijgen daar een speciaal programma
aangeboden, ze bezoeken het stadhuis, de
Utrechtse Poort, de kazernes, ze beklimmen
de toren van de Grote Kerk. Ook andere speci
fieke onderwerpen komen aan bod. Voor
beelden zijn: ontwerp een nieuwe stadswapen,
teken een nieuw stoepje bij een huis in de
Kloosterstraat, vergelijk de oude en de nieuwe
plattegrond en kleur de wegen, de akkers, de
huizen in, maak een verhaal over de gevel
steen van het Spaanse Huis, kortom de leer
lingen zullen zich in de projectweken actief in
Naarden bewegen, de geschiedenis achter
halen en het culturele erfgoed ontdekken.
De docenten van de scholen worden door de
stichting Omgevingseducatie in een speciale
bijeenkom st uitgebreid geïnform eerd over
het project en krijgen uitleg over de werkwijze.

OPROEP: we willen heel graag het Naardens
Volkslied instuderen m et de leerlingen. De
tekst is bekend, maar de melodie niet. Wie
kan ons aan de muziek helpen?

Alice Geijsel, projectleider
Stichting Omgevingseducatie Gooi-, Vecht en
Eemstreek
Lieven de Keylaan 41
1222 LD Hilversum

Leerlingen in het Neder
lands Vesting Museum.
Foto: mevr. Fieri erna n
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Ter eeuwige nagedachtenis
aan de erfgooiers

F.J.J. de Gooier

aangewezen de Stad en Lande Stichting, maar
die had geen onroerende goederen gerfd.
H et bestuur van de Stichting was dan ook ver
rast door het krantenartikel en verzocht Mr.
M. Tydeman een uiteenzetting te geven over
het perceeltje. Septem ber 1984 stuurde deze
een toelichting naar de Stichting. Hierin zet
te hij de toedracht uiteen. Genoem d stukje
grond was een restant van het kadastrale per
ceel Bussum C 1192.

Naar aanleiding van het opduiken van het
stukje erfgooiersgrond, stelde een bestuurslid
van de Stichting voor hier een erfgooiersmo-
num entje te plaatsen. Dit bestuurslid, de be
kende heer H.P.C. van den Berg (1904-1995)
maakte een ontwerptekening. H et getekende
m onum entje bestond uit basaltblokken m et
daarop de wapens van de erfgooiersgemeen-
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In 1983 verscheen in de Gooi- en Eem lander
het artikel: ’Opgeheven Stad en Lande heeft
toch nog een stuk grond’.1 Genoem de grond
was bij de opheffing van de Vereniging Stad
en Lande van Gooiland buiten de grondver-
koop gehopuden. De heer Mr M. Tydeman,
de laatste voorzitter van de Vereniging, had
dit bewust gedaan, zodat he t "ter eeuwige na
gedachtenis altijd in het kadaster zal blijven
staan ten nam e van de Erfgooiers". De grond
bestond volgens Mr. Tydeman: Uit een ge
dem pt slootje ter grootte van 120 vierkante
meter, gelegen achter de Melkstraat en tegen
het Luye Gat, het water langs de Franse Kamp
weg op de grens van Bussum en Hilversum.
Na de opheffing van de Vereniging was dus
niem and m eer eigenaar van het gedem pte
slootje. De Vereniging had als erffgenaam
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ten.- De basaltblokken zouden afkomstig moe
ten zijn van de voormalige zeewering voor
Fort Ronduit te Naarden.

Een aantal bestuursleden van de Stichting
zijn daarop een kijkje gaan nem en op de loka-
tie. Vanwegen de afgelegen en onbereikbare
plek bleek de plaaaatsing van een m onum ent
je  niet uitvoerbaar.

Begin 1999 ontving de Stad en Lande Stich
ting bericht betreffende de watertransportlei-
ding m et een traject over de Hilversumse
M eent.’'4

Genoem de leiding zou ook door het aldaar
gelegen kadastrale perceel Hilversum A 114
lopen. Als eigenaar werd genoemd: De Ver
eniging Stad en Lande van Gooiland. Aange
zien deze Vereniging niet m eer bestond, was
de gelijknamige Stichting aangeschreven. Na
het raadplegen van het kadaster bleek perceel
A 114 te bestaan uit een sloot met een opper
vlakte van 86 are en 40 ca. Qua functie zou
deze m oeten behoren bij het waterschap dat
de belangrijkste sloten in de Hilversumse
M eent van de Vereniging had overgenomen
voor f  1.-. Dit was dus het tweede perceel dat
aan de overdracht was ontsnapt. De circa drie
m eter brede sloot is o.a. gelegen naast en ach
te r h e t pom pgem aal op de Hilversumse
Meent. F.en gedeelte loopt, gescheiden door
een kade, evenwijdig aan de Karnemelksloot
in de richting van de 's Gravelandse Vaart. Dit
is een historische plek, want het aldaar gele
gen bruggetje over de Karnemelksloot dateert
oorspronkelijk uit 1644. Op 6 mei van datjaa r
geeft de vroedschap H eeren burgem eesteren
ofte haere Gecomiteerde' toestemming om
m et de 'H eeren O ctroijanten van 's-Grave-
landt ende N aarderm eer repectieve te con
tracteren, nopende het leggen van een suffi-
sante stene brugge over de Vaart, dewelcke ge
schoten is, tusschen de Hilversummer weide
.... Twee jaa r later wordt dit nog een keer her
haald, waarna op 5 ju n i het akkoord wordt ge
tekend. De 'buurm eesteren' van Hilversum
doen ook mee en jaren later wordt de brug ei
gendom  van Hilversum.5 Eeuwenlang hebben
generaties erfgooiers hiervan gebruik ge
maakt. In ruil voor de eindeloos lange erf-
gooierssloot zou de naamloze brug de naam
Erfgooiersbrug kunnen krijgen ter eeuwige
nagedachtenis aan de Erfgooiers.

N oten:
1 De Gooi- en Eemlander van woensdag 19 januari 1983.

2 Verslag vergadering Stad en Lande Stichting op donder
dag 27 aug. 1992.

3 Provincie Noord Holland. 24 februari 1999: Bericht van
NV. PWN Waterleidingsbedrijf over de aanleg van de
watertransportleiding Weesperkarspel - Laarderhoogt.

4 De Gooi- en Eemlander, donderdag 15 juli 1999: t Gooi
krijgt ook water uit Driemond.

5 De Gooi- en Eemlander. 7 aug. 1990: 350 jaar over de
Karnemelksloot. Kleine geschiedenis van een naamloze
brug. - Eddy de Paepe.
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Isaac N aarden
C. van de Bovenkamp

H et sensibel en zonnig palet van kunstschilder
Isaac Naarden

Isaac Naarden werd geboren te Amsterdam
op 16 april 1902 als zoon van een dia
mantwerker.

Als leerling van Ronald Holst en van der
Waay, bezocht hij in het begin van de vorige
eeuw de Rijksacademie te Amsterdam.
Hij gebruikt in zijn werk veel technieken
zoals: olieverf, aquarel, gouache, houtskool,
potlood en gem engde techniek. Daarnaast
maakte hij etsen, lithografieën en monotypes.
Een veelzijdig kunstenaar m et grote interesse
voor de maatschappij en zijn omgeving.
Tot 1929 woonde Isaac Naarden in Amster
dam. Begin dertiger ja ren  stichtte hij in Huize
Amalia te Bussum een centrum  voor kunst
waar teken- en schilderlessen w erden
gegeven. Ook wisselden tentoonstellingen en
muziekuitvoeringen elkaar af.

In 1955 verhuisde hij naar Laren, waar
woonde en werkte tot zijn overlijden in 1982.
Hij maakte o.a. studiereizen naar de
Verenigde Staten en Israël. Talloze reizen
voerden naar Frankrijk, waar hij inspiratie
vond voor zijn veelzijdige oeuvre, zoals stads
gezichten, portretten, naakten en stillevens.
Isaac Naarden is lid geweest van Sint Lucas, de
Gooische Schildersvereniging, Vereniging van
B eeldende kunstenaars te Hilversum, de
Gooische Groep '61 en de Stichting der
Nederlandse Kunstschilders.

Bekend waren zijn tentoonstellingen in H o
tel H am dorff en het Singer Museum te Laren.
Zijn werk is moeilijk in één stijl samen te vat
ten, het varieert van post- impressionistisch
naar expressionistisch. Het werk is tamelijk
licht van kleurschakering, veelal zomers van
atmosfeer. Bijzonder zijn de landschappen en
stadsgezichten, die een verwachtingsvolle
tederheid uitstralen.

; ...........
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Afscheid van Naarden
Jos Kaldenbach

De NGV, voor ingewijden synoniem m et Naar
den, heeft Naarden verlaten en heeft zich
gevestigd in Weesp. De bedoelde ingewijden
zijn de ruim 13.000 leden en sympathisanten
van de Nederlandse Genealogische Verenig
ing, zij doen aan familie- of stam boom onder
zoek.

22 Jaar lang was het Verenigingscentrum
van deze club, in grootte de tweede in haar
soort ter wereld, in het Weeshuis en later de
Promerskazerne gevestigd. Ruim 2 ton eigen
geld is toen geïnvesteerd in de aankleding,
verwarming en ontvochtiging van de oude
ziekenzalen, de apotheek, de hal (kanonnen
straat) en officiersmess. Dat hebben we dus
m oeten achterlaten.

De verhuizers hadden er een enorm e klus
aan: 30 verhuiswagens van 45 kuub zijn gevuld
en in Weesp weer uitgeladen in de Papelaan
6, de vroegere Nieuw-Apostolische Kerk. 1600
Strekkende meters aan genealogische biblio
theekboeken (ruim 12.000 stuks), duizenden
tijdschriften, w aaronder natuurlijk  ook
Tussen Vecht en Eem, dossiers op 1 van elke 5
Nederlandse familienamen, familiedrukwerk,
m eer dan 17 miljoen familie-advertenties,
ruim  400.000 bidprentjes, 60.000 microfiches
m et wereldwijde indexen op nam en, auteurs,
plaatsen, kranten, etc., het portretarchief, de
indexen op de wapencollecties, waaronder de
Rietstap, Deutsche W appenrolle, de serie
Siebm achers, de com puters, de grote
knipsels, kortom, teveel om op te noem en en
haast te zwaar om te tillen.

H et knusse, authentieke van de Promers mis
sen we enorm , het lichte, zakelijkere gebouw
in Weesp is nog erg vreemd.

Op elke donderdag en zaterdag komen
onze leden tussen 10 en 16 uu r om aan hun
stamboom te werken, en op de eerste don
derdag van de m aand ook nog van 19.30 tot
22 uur, al was het alleen maar om Naarden te
vergeten.
Wellicht een idee om m et de leden van TAT)
eens een excursie te brengen naar Weesp??
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O pen  dag in Bussum
Maria E. Th. Kuijer

J aar vergadering

Na een eerste ontm oeting m et de gasten van
Tussen Vecht en Eem in het gem eentehuis
van Bussum m ochten wij, onder het genot van
een kopje koffie, als leden van het dagelijks
bestuur van TVE vele donateurs en belangstel
lenden welkom heten. Ongeveer 80 personen
hebben aan onze uitnodiging gevolg gegeven.
Met belangstelling werd gekeken naar de in
het gem eentehuis ingerichte tentoonstelling
over Bussumse schrijvers van kinderboeken.
Om 10.00 uur begon het officiële program m a
van deze dag m et de openbare jaarvergade
ring. Daarin presenteerde de voorzitter van
TVE, mw. drs. Maria Boersen, een kort verslag
van de activiteiten van TVE in het afgelopen
jaar.

Bussum, ’Parel in het Gooi’

H et woord was dan aan de burgem eester van
Bussum, de heer drs. W.J.M. Holthuizen. Hij
heette de aanwezigen hartelijk welkom in de
gem eente Bussum, de ’Parel in het Gooi’,
zoals staat te lezen in de eerste regel van het
vijfentwintigste couplet van het ’Gooische
lied’. Tn mei 1983’, aldus de Burgemeester,
’hield uw stichting een grote historische ten
toonstelling in Bussum. Bij die gelegenheid
bracht uw redactie een speciaal num m er van
het tijdschrift uit over de historie van Bussum.
In dat jaar werd de Historische Kring Bussum
opgericht. Op 6 septem ber 1983 werd het
eerste voorlopige bestuur geformeerd. H ier
door werden kennis van en belangstelling
voor plaatselijke en regionale historie gekop
peld. Dit jaa r vieren wij in Bussum het 175
jarig  bestaan van de gem eente Bussum. Sedert
1983 is er veel tot stand gekom en in Bussum:
Werk IV; het plan voor de herinrichting van
de Vituskerk; het centrum  plan; de Landstraat
Zuid/N oord. De ontwikkelingen gaan door,

i m m

dat leidt tot spanning en vraagt om keuzes.
Welke dingen conserveren we van de historie?
W aarderen we m ogelijkheden voor de
toekomst of kiezen we voor com fort in het
heden? Dit zijn moeilijke afwegingen’. Hij
wees er op dat er ook in het verleden door
m iddel van geschiedschrijving aandacht is
geschonken aan Bussum door o.a.: A. Fabius
in 1917 (Geschiedenis van een 100 jarige)-, W.
Rust en Zwart in 1967 (150 jaar Bussum)-, J.
Breineman en C. van Vliet, ook in 1967 (Dorp
met de groene spiegel); en opnieuw j. O ut in 1967
(Die van Lage Bussum). Er zijn ook boeken
over deelonderw erpen en diverse boekjes m et
prentbriefkaarten beschikbaar.
H ierna bedankte de burgem eester de aan
wezigen voor hun  komst en hun  belang
stelling voor deze mooie ’Parel in het Gooi’.

Monumenten

De w ethouder die o.a. m onum entenzaken in
zijn portefeuille heeft, de heer A. Gouka,
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hield vervolgens een voordracht over de mon
um enten in Bussum. Hij constateerde dat er
vanuit het verre verleden geen m onum enten
zijn in Bussum, maar sinds 1990 heeft de
gem eente twee rijksm onum enten en een
provinciaal m onum ent. H et grootste aantal
rijksm onum enten ligt u iteraard  in de
gem eente Naarden, zoals b.v. de begraafplaat
sen. De gem eente Bussum heeft zich echter
bereid verklaard om medewerking te verlenen
aan de Stichting tot Behoud van de Begraaf
plaatsen onder leiding van mevr. A.P. Kooy-
man. Er zijn ook ’bedreigde m onum enten’,
zoals he t fort Werk IV en de Vituskerk. Als
w ethouder streeft de heer Gouka ernaar om
de weinige m onum enten die in Bussum zijn te
behouden en te cultiveren.

Renovatie Koepelkerk

Over de renovatie van de Mariakerk, de zoge
naam de Koepelkerk, hield de heer ing. P.D.
van Vliet, architect, een levendig betoog.
De koepelkerk is gebouwd rond 1920. De ar
chitect was Jos Cuypers, zoon van Pierre
Cuypers uit Roermond. De kerk heeft een
tentvormig dak, hetgeen zeer kenm erkend is.
De kerk is centraal gebouwd d.w.z. breed en
kort opgetrokken in tegenstelling to t alle
grote langgerekte neogotische kerken die in
dezelfde periode gebouwd werden, zoals b.v.
de Vituskerk in Hilversum.
De M ariakerk restaureren  betekent het
gebouw in oude luister herstellen. Voor de
aanvang van het restaureren is er eerst een
bouwtechnisch plan gemaakt, een bestek met
begroting als basis voor het contract voor de
subsidiegevers. De restauratie aan het dak is
van boven naar beneden uitgevoerd, dat wil
zeggen, eerst de top van de koepel en zo gelei
delijk aan naar beneden. Helaas moest al het
ijzerwerk vernieuwd worden. Wegens
roestvorming was dit uitgezet. H et ijzerwerk is
nu vervangen door brons. Er zijn haken in het
dak gemaakt voor controle- en inspectiew
erkzaamheden in de toekomst. De goten en
afvoerpijpen aan het dak zijn van lood en kop
er gemaakt. De paneelverdeling in de ram en is
verticaal, niet horizontaal en de lijsten van de
glas-in-loodramen zijn van messing gemaakt.
Aan de buitenkant van de kerk is liet voeg- en

metselwerk hersteld. Aan de binnenkant van
de kerk zijn de bakstenen schoongemaakt. Tot
verrassing van velen bleek dat de architect drie
kleuren baksteen heeft gebruikt. Deze oor
spronkelijke kleuren zijn volledig hersteld en
komen weer tot hun recht doordat de verlicht
ing is aangepast aan deze tijd. We hebben een
grote lamp aangebracht, aldus de heer Van
Vliet, die een lichtbundel projecteert tegen
een facetgeslepen spiegel in de nok van de
koepel. De spiegel reflecteert een diffuus licht,
zodat de verlichting het kernpunt van de kerk
is. H et kerkgebouw kan dus weer optimaal be
nu t worden en als feestzaal fungeren, zoals het
oorspronkelijk voor de katholieke eredienst
bedoeld was. De koepelkerk verdient nu een
plaats op de lijst van beschermde rijksmonu
m enten, aldus de heer Van Vliet.

Herinrichting van de Vituskerk

Als derde voordracht stond genoteerd de her
inrichting van de Vituskerk. Daar de architect
van dit project verhinderd was, nam en de
heren Curvers en Visser van het bouwbedrijf
Heijmans /V an Zwol te Nijkerk zijn taak over.
De Vituskerk krijgt een andere functie met be
houd van het oorspronkelijke bouwwerk. De de
votiekapel achterin de kerk zal behouden blij
ven. Het gebouw wordt met relatief weinig ve
randeringen omgebouwd in drie woonlagen
met appartementen. In de toren worden ook
appartementen gebouwd. Daar zal ook een lift
worden aangebracht. De werkzaamheden
bestaan uit drie delen. Ten eerste: de woningen
plannen - parkeermogelijkheden uitwerken on
der de grond - de buitenkant van het gebouw
aanpassen; vervolgens het bouwplan zo
uitwerken dat de gevels van de kerk intact blij
ven; tenslotte de financiële begroting. Dit plan
vraagt nog enige tijd van voorbereiding voor de
uitvoerders. Ze zijn nu een jaar bezig en het
bouwplan voor 32 appartementen is bijna klaar.
Het architectenbureau moet de gevels van de
kerk aan de voor- en achterzijde, aan de
straatkant en aan de tuinkant nog nader
uitwerken. Het huidige voorplein van de kerk
moet ook in aangepaste vorm beschreven wor
den. De financiële begroting moet in overleg
met de gemeente nader besproken worden,
alsmede de kosten voor de huur- en koopwonin-
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gen. Bij de tekst van de voordracht toonden de
heren vele dia’s, zodat de aanwezigen een goede
indruk konden krijgen van de plannen.

Paneldiscussie

Tot slot werd er een geanim eerde paneldis
cussie gehouden. De heren Gouka, van Vliet,
Custers en Visser waren de panelleden, als
panelvoorzitter trad de heer drs. K. Loeff op.
- Er werd gevraagd wat de kostprijs is van de
woningen in de vrije sector.
Deze prijzen liggen boven de 5 ton. In samen
werking m et de gem eente zullen de subsidie,
de kosten voor de gem eenten en de kosten
voor de privé-sector nog besproken worden.
Er is nu nog een hiaat in de begroting en
daarover zal nog overleg m et belang
hebbende m oeten plaatsvinden.
- De heer O ud vroeg of de weggewerkte
tekeningen op een pilaar bewaard zullen blij
ven. Hierover is nog geen visie ontwikkeld, zo
deelde de heer Custers mede.
- Prof. P. Leupen vroeg of er ook in het koor
appartem enten worden gebouwd. Deze vraag
werd m et ja  beantwoord.
- De heer Van Vliet merkte op dat de regeling
voor het conserveren van m onum enten op
deze kerk wordt toegepast. Er zijn al vele an
dere voorbeelden in het land, zoals de Buur
kerk in Utrecht, waar al vele ja ren  het muse
um  ”Van Speelklok to t P ierem ent” is onderge
bracht. Dit is een goed voorbeeld van behoud
van het oorspronkelijke kerkgebouw. De Vi-
tuskerk was vanouds een leuke dorpskerk. De
pastorie is een gedeelte van de oude Water
staatskerk. Dit is het oudste gebouw van Bus-
sum en dateert uit 1843. H et is nu eigendom
van de gem eente Bussum. Er is een katoor van
de gem eente in gevesügd. Helaas kan dit
gebouw vandaag niet bezichtigd worden.
- De heer Custers gaf aan dat zijn bouwon
dernem ing in Amersfoort ook twee kerken
heeft heringericht. In de grote hallenkerk is
nu  het Arm ando museum gevestigd. De an
dere kerk ligt in het Soesterkwartier en wordt
gedeeltelijk als kerk gebruikt en voor een an
der deel als buurtcentrum .
- Karei Loeff vroeg tot slot welke gebieden er in
Bussum zijn die beschermd gezicht gaan wor
den. Dit zijn: ‘H et Spiegel’ met villa’s en lanen

die zeer karakteristiek zijn voor dit gebied van
Bussum -  ooit was dit een woestenij van zandwe
gen en enkele landhuizen -  ; het Bredius-
Kwartier: het kenmerk van dit gebied is de strak
aaneengesloten bebouwing m et aansluitend
parken, en het gebied rond de Ceintuurbaan
met enkele mooie monumenten.

G ezellige ontm oeting m et lunchbuffet

H ierna sloot de heer Loeff de paneldiscussie
af en bedankte de aanwezigen voor hun bij
drage aan de discussie, waarop mevrouw
Boersen de panelleden bedankte en aan hen
een boekenbon overhandigde. Zij bedankte
tevens de gem eente Bussum voor de genoten
gastvrijheid. H ierm ede werd he t officiële
gedeelte van de open dag afgesloten. Er volg
de een gezellige ontm oeting in de hal van het
gem eentehuis m et de gasten, waar ook een
lunchbuffet werd gehouden.

Excursies

Om 14.00 uur begaven de deelnem ers zich op
weg naar de verschillende excursies. Vooral de
excursie naar M ariënburg trok veel belang
stelling. Als extra attractie kon m en onder lei
ding van de architect, de heer van Vliet, gaan
kijken naar de renovatie in de Mariakerk. Er
waren enkele moedige belangstellenden voor
het fort Werk IV. De heer M. Heyne gaf aan de
hand van stafkaarten ter plaatse een goede uit
leg over de ligging van de forten ter verdedi
ging van de stad Naarden. De gem eente Bus
sum laat in de nabije toekomst de grachten
restaureren en zal er tevens voor waken dat er
niet zoveel vernield wordt. Mw. Netty Lange-
meijer hield in de Lutherse Kerk een enthou
siaste voordracht over gevelstenen in Bussum.

Slotconcert

Na deze inspanningen gingen de meeste gasten
luisteren naar het slotconcert dat in de Evange-
liscli-Lutherse kerk werd aangeboden. Aan het
einde daarvan maakten velen nog gebruik van
de mogelijkheid tot een ongedwongen ont
moeting in de vergaderruimte van de kerk.
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Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden
Historische kring Nederhorst den Berg
Historische kring Weesp
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, af

deling Naerdincklant
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilver

sum
Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum te

Naarden
Stadsarchief Weesp
Vereniging Curtevenne, ’s-Graveland
Vereniging van Vrienden van het Gooi
Dudok Stichting, Hilversum
Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi

en Eemland
Geologisch Museum Hofland, Laren

Stichting Couleur Locale, Blaricum
Stichting tot bevordering van de belangen van het

Goois Museum, Hilversum
Stichting “Hilversum, Pas Op!”
Stichting Huizer Museum
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eem-

streek
Werkgroep klederdrachten Eem en Gooiland
Singer Museum, Laren
Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuse-

um, Naarden

Redactie

mw C.M. Abrahamse
Diependaalselaan 294
1215 KH Hilversum
035-6292646 (kantoor)
drJ.D.C. Branger
’s-Gravelandseweg 86/62
1217 EW Hilversum
035-6310288

D. Dekema
Drossaard 30
1412 NS Naarden
035-6940760
drs I.B. Laarakkers
Comeniuslaan 20
1412 GP Naarden
035-5882835

L. van Eijle
Geuzenweg 286
1221 CB Hilversum
035-5882835
dr P.H.D. Leupen
Burg. Lambooylaan 15
1217 LB Hilversum
035-6245704

drs K. Loeff (voorzitter)
Wally Moesweg 8
1251 AT Laren
035-5380474

drs E.C. Schild-Schofaerts (secretaris)
Huizerweg 9
1401 GD Bussum
035-6918978

drs M. Visser-Ritsema
Vlindermeent 16
1218 CS Hilversum
035-6932037
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Varia
Auteur

Maud Arkesteijn, oud-wethouder van o.a. cul
tuur, onderwijs en welzijn van Naarden.

Hildo van Engen, (geb. 1972 te Zwolle) stu
deerde middeleeuwse geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. Aan de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam verricht hij prom otie
onderzoek naar de derde orde van Franciscus
in het bisdom Utrecht.

F.J.J. de Gooijer, (geb. 1933) sinds 1993 be
stuurslid van de Stad en Lande Stichting.
H oudt zich voornamelijk bezig m et de ge
schiedenis van het Gooi en de erfgooiers

Jos Kaldenbach, (geb. 1946) te Alkmaar, is
leraar Duits aan de Hogeschool Alkmaar en
Hoofd van de Dienst Microfiches van de NGV.
Hij geeft ook lezingen over diverse historische
onderwerpen.

Herman Kapteijn, (geb. 1953) prom oveerde
aan de Universiteit van Amsterdam op het on
derwerp Hollandse textielnijverheid in de
ja ren  1350-1600. Daarnaast publiceerde hij
boeken en artikelen over de geschiedenis van
Scherm erland en over textielgeschiedenis.
Thans is hij als docent werkzaam aan de Edu
catieve Universiteit Amsterdam.

Anton Kos, (geb. 1969 te Laren) studeerde
middeleeuwse geschiedenis aan de Universi
teit van Amsterdam. Hij is werkzaam als we
tenschappelijk medewerker bij het Zuiderzee
m useum te Enkhuizen.

Ingeborg Laarakkers, (geb. 1968) studeerde
Architectuurgeschiedenis aan de Universiteit
van Utrecht. Coördinator Tentoonstellingen
Dienstbodenhuis De Koepel in Hilversum.
Redactielid TVE. Lid provinciale Commissie
Noord-Holland Bond Heemschut.

Drs. Karei Loeff, (geb. 1969) heeft een bu
reau voor architectuurhistorie en advies op
h e t gebied van m onum en ten  en m onu
m entenbeleid. Hij is tevens hoofdredacteur
van het Tijdschrift van Tussen Vecht en Eem
en voorzitter van de Historische Kring Laren

Martien Parmentier, (geb. 1947) Oud-
Katholiek pastoor te Haarlem 1978-1982 do
cent kerkgeschiedenis aan Katholieke Theolo
gische Universiteit Amsterdam 1983-1992 en
Katholieke Theologische LTniversiteit U trecht
1992-nu.
Hoogleraar aan de Oud-Katholieke theolo
gische faculteit te Bern (Zwitserland) vanaf
1-9-2000
Publikaties vooral over oude kerkgeschiede
nis, in 1989 G edenkboek O.K.St. Vitus Hilver
sum.

Hanneke Poelstra-Mijksenaar, (geb. 1932) te
Am sterdam , w oonachtig in Eem nes, lid
museumcommissie van het Singer Museum te
Laren.

Marijke Ritsema, studeerde geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit te LTrecht.
Is werkzaam als docente Engels en Remedial
Teacher aan het Dudok College te Hilversum.
Maakt deel uit van de redactie van TVE.

Reinout Rutte, (geb. 1972 te Roelofarends-
veen) studeerde architectuurgeschiedenis aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan het
Instituut voor Cultuurgeschiedenis van de
Universiteit van Amsterdam verricht hij pro-
motie-onderzoek naar stedenpolitiek en stads
planning in de Lage Landen.
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FLAVA
art gallery

“Gooiersgracht”, 45 x 85, olieverf op doek, Johan Meijer, Blaricum, 1885 - 1970

♦  19e / 20e eeuwse traditionele schilderkunst

♦  inkoop / verkoop / schoonmaak / restauratie

♦  speciale aandacht voor Gooische schilders / lokaties

Werken van o.a.:
C. Artz, C. Bouter, B. Brouwer, D. Schulman, J. Meijer,

J. Knikker, A. Knikker, H. Dekker, G. Delfgaauw, G. Munthe,
D. Smorenberg, W. Vester, A. Verhoesen,

G. v. Emmerik, P.A. Schipperus, W. v. Soest, H. v. Moerkerken.

Openingstijden: woensdag: 13.00 - 17.00
vrijdag: 14.00 -  18.00 en 19.00 - 21.00 / zaterdag: 13.00 - 17.00

Kapelstraat 26, 1404 HZ Bussum, Tel/Fax: 035 - 6 91 43 50





Uitgeverij Verloren

Mirakcis
historisch j

Vermaak van de elite
in de vroegmoderne tijd

r- --■*?!

Leven en werk van
Gerardus Joannes Vossius

( 1577- 1649)

De schepen van Abel Tasman. Door Cor  Emke & Ab Ho v in g ; inleiding
Peter Sig m o n d . Doos met boek, modeltekeningen en c d -rom , isbn

90-6550-086-3, ƒ96,96
Met behulp van de rr.odelbouvvtekeningen in deze uitgave

(op papier en op c d - r o m ) zijn de jacht en fluit waarmee Abel Tasman naar het
‘Zuidland’ voer, nu door iedereen na te bouwen. Het (royaal geïllustreerde) boek
beschrijft de historische achtergronden van zijn reis en geeft een analyse van de
i7e-eeuwse scheepsbouw. .

Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd. Redactie Jan  de  Jongste

e.a., 313 blz., ingenaaid, geïllustreerd, i s b n  90-6550-072-3, ƒ45,18
In de Vroegmoderne Tijd vermaakten de elite en de gegoede burgerij zich o.a. met
muziek, voordrachten, toneel, tennis, verzamelingen, de jacht, loterijen en opti
sche spelletjes in spiegelkamers. Deze en andere vormen van gezelschapsvermaak
worden vanuit verschillende disciplines beschreven en toegclicht.

Jaap van Mo o lenbro ek , Mirakels historisch.
De exempels uan Caesarius van Heisterbach ouer Nederland en Nederlanders, (msb

65), 361 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn  90-6550-063-4 , ƒ 4 9 ,5 8
Rond 1200 stelde Caesarius, cisterciënzermonnik van Heisterbach, honderden
verhalen te boek ovër wonderen en andere merkwaardigheden van zijn tijd. Alle
verhalen die zich in Nederland afspeelden of over Nederlanders gingen, zijn door
de Hilversumse auteur Jaap van Moolenbroek vertaald en van een historische toe
lichting voorzien.

C.S.M. Radem aker  SS.CC., Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius
(1577-1649). 384 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn  90-6550-058-8,
ƒ60,60
Door zijn publicaties over tal van onderwerpen, zijn vele leerlingen en zijn contacten
met vooraanstaande leden vaft de Republiek der Letteren was Vossius een sleutelfi
guur in de culturele en wetenschappelijke wereld van zijn tijd. In vlot proza beschrijft
Vossius-kenner Rademaker leven en werk van deze beroemde geleerde.

Delflands kaarten belicht. Door C.G.D. d e  W i l t  e.a., 179 blz., gebon
den, geïllustreerd, i s b n  90-6550-094-4, ƒ 7 5 ,-
In deze fraaie uitgave zijn circa 75 kaarten opgenomen (in kleur) afkomstig uit
het archief van het Hoogheemraadschap Delfland. Bij iedere kaart wordt een car
tografische beschrijving gegeven en een toelichting op
de historische achtergronden. De inleiding geeft een
beeld van Delflands verleden, de landmeters en de car
tografie.

Postbus 1741,1200 BS Hilversum | Larenseweg 123,1221 c l  Hilversum | T 035-6859856 | F 035-6836557 |
verloren(a)wxs.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.

Bij directe bestellingen wordteen bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
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