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Geschiedenis en toekomst van de Vesting Naarden

‘Het getemde Denken’
Barend Smit
Een bundel met levensechte verhalen
over onderwijs, cultuur en het volle leven ...
Het Getemde Denken gaat over levenskunstenaars,
museumdieren en alledaagse dingen. De informatieve
vertelstijl van Barend Smit prikkelt en inspireert. In
zeven cultuurhistorische vertellingen worden naakte
feiten, humorvolle meningen en prikkelende observa
ties uit de “wereld" van het onderwijs, de architectuur,
de musea en het volle leven smaakvol opgedist.
In een verbrokkelde samenleving speurt de mens naar
zingeving en schept zo zijn eigen leven. Balancerend '
tussen individuele vrijheid en solidariteit. Als we zelf
niet kiezen, dan wordt er voor ons gekozen. Dan vol
gen we slaafs de lokroep van de kudde. Dit boek gaat
vooral over mensen die balanceren tussen individuele
vrijheid en regelgeving.
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Fax 035 - 538 3738

Al schrijvend ontdekte auteur Barend Smit een samen
bindend tekstbegrip in zijn verhalen: het getemde den
ken. Dit thema woekert in alle verhalen. Het getemde
denken gaat telkens kopje onder in de verhalen. Elk
verhaal heeft “iets" historisch. Zonder verleden zwerft
de mens doelloos naar de toekomst.
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Voorwoord dr. P. Rehwinkel,
burgemeester van Naarden
Wat zou Naarden zijn zonder haar beroemde
vesting?
De vraag stellen is haar beantwoorden.
Wie binnen de vesting met beide benen op de
grond staat en de blik naar boven richt, ziet
het vliegverkeer van en naar onze nationale
luchthaven Schiphol. Zeker, bij helder weer,
kun je dan het verlangen bij je voelen opko
men om in zo'n vliegtuig te zitten. W ant het
moet uitermate indrukwekkend zijn om vandaaruit de vesting te zien schitteren als 'Parel
van het Gooi'.
De cultuurhistorische betekenis van dit
monum ent is onomstreden. Dat bleek nog
eens te meer op Open M onum entendag in
september vorig jaar. Onder het thema
'Naarden verdedigd en behouden' w erden tal
van activiteiten georganiseerd, die de vesting
onder de aandacht brachten van de vele dui
zenden bezoekers, die van heinde en ver
kwamen.
Dit is wel eens anders geweest! Van oor
sprong diende de vesting immers om de vij
and buiten te houden en was alles indirect
gericht op de verdediging van de weg naar
Amsterdam, die overigens nog tot 1931 door
de v esting v oerde. De vesting had vroeger
een 'afschrikwekkende functie', bedoeld om
de veiligheid ten opzichte van vreemde in
dringers te garanderen.
De ontwikkelingen hielden echter niet stil.
Naarden verloor eerst haar status als v esting
en vervolgens ook die van garnizoen. Geen
w onder dat de vraag naar het nut van de ves
ting, die als een keurslijf de van oorsprong
middeleeuwse stadskern strak omsloot, zich
deed gelden. De ontwikkeling van de mid
denstand werd erdoor belemmerd. Was het
niet beter om de grachten maar te dempen
met de wallen, zodat er uitbreiding mogelijk
was? Zelfs de bekende ds. Drijver, die zich
zozeer inzette voor de plaatselijke en regiona
le geschiedbeoefening was hiervan een voor-
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stander... In het licht van vandaag is dat on
begrijpelijk!
Gelukkig is er van dat alles niets terecht
gekomen en brak het inzicht door dat de ves
ting altijd verdedigd moet worden. Vroeger
tegen de vijand van buitenaf. Vanaf om
streeks 1930 tegen de vijand van binnenuit!
Vóór de ingang van het Nederlands Vestingm useum dat dit jaar haar 50-jarig jubileum
viert, staan twee stukken geschut, met de
loop op de stad gericht...
Dat heeft, wellicht onopzettelijk, een sym
bolische betekenis. Naast vele andere instan
ties, zoals de Rijksdienst voor M onumenten
zorg, de Stichting 'M enno van Coehoorn' en
de Rijksgebouwendienst, is het Vestingmuse-
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um een belangrijke instelling, juist ook voor
het behoud van de vesting. Het geeft de be
zoeker een schat aan informatie, niet alleen
over de geschiedenis van de vesting, maar
over alles wat daarmee samenhangt. Het mu
seum draagt zo bij aan de 'uitnodigende
functie' van de vesting, in tegenstelling tot de
'afschrikwekkende functie' van vroeger. Bo
vendien is degene die goed is geïnformeerd,
ook degene die het meest waardeert!
Voor u ligt een themanummer van het
tijdschrift Tussen Vecht en Eem, waarin ver
schillende aspecten van de geschiedenis van
de vesting, op deskundige wijze worden be
licht. Er is niet alleen aandacht voor de defen
sieve functie van de vesting. Ook het leven
van alledag, de monumentenzorg en het wo
nen binnen en direct buiten de vesting krijgen
na lezing van dit nummer meer reliëf. Kort
om, wie in de vesting woont of zich op een
andere wijze bij haar historie betrokken weet,

mag deze aflevering van het tijdschrift niet
ongelezen laten.
Het is heel bijzonder dat een tweetal jubi
larissen, het 50-jarige Vestingmuseum en de
35-jarige Stichting Tussen Vecht en Eem, als
overkoepelende organisatie van de histori
sche verenigingen in de regio, elkaar uitgere
kend door middel van dit themanummer,
binnen de vesting, de hand reiken. Beiden
hadden geen betere plaats kunnen kiezen om
elkaar geluk te wensen!
Nu beide jubilarissen tóch in de vesting
zijn, is dat voor mij een uitgelezen moment
om ze van harte te feliciteren en de wens uit
te spreken, dat ze ook in de toekomst dienst
baar zijn aan het behoud van de vesting en
aan de lokale en regionale geschiedbeoefe
ning.
/
~

TVE Open Dag 2005
Vijftig jaar Vesting Museum
Geschiedenis en toekomst van de Vesting Naarden
Datum: zaterdag 24 september 2005 - Plaats: Vesting Museum Naarden
Programma
9.30
10.00
10.10
10.45
11.10

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

11.35 uur:
11.50 uur:
12.15 uur:
13.00 uur:

14.30 uur:
15.45 uur:

Aankomst, ontvangst, koffie/thee
Opening door Henk Michielse, voorzitter van TVE
Dr. Paul Knevel ‘De geschiedenis van de Vesting Naarden in het bredere perspectief van het Nederlandse
vestingwezen’
Daan Hoek, 'Over de huidige betekenis van de gerestaureerde Vesting Naarden - 'dood weermiddel’ of levend
monument?'
Karl Blokland, ‘Over de actuele betekenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de plaats van de Vesting
Naarden daarin'
Korte pauze
Drs. Bas Kreuger, ‘De toekomst van het Nederlands Vesting Museum’
Forumdiscussie over de toekomst van het Vestingmuseum, met medewerking van drs. Karei Loeft, forumvoorzitter, dr. Peter Rehwinkel, burgemeester van Naarden, drs. Bas Kreuger, directeur Vesting Museum, Carlos
Scheltema, bestuurslid van de International Fortress Council, Daan Hoek, architect
Lunch ‘soldatenkost’, Film over Naarden
‘Vestingtechnische’ excursies, per boot, wandeling langs de vestingwerken of excursie in gebouwen
Afsluiting bij het Vestingmuseum. Kanonschoten-demonstratie. Vestingbittertje na, aangeboden door het Ne
derlands Vesting Museum

De kosten bedragen € 11,50 voor donateurs van TVE en huisgenoten (€ 12,50 voor nietdonateurs), vooraf te storten op giro 3892084 t.n.v. Penningmeester TVE, 3755 HJ Eemnes,
onder vermelding van ‘Open Dag 2005’.
Opgave tot deelname via het bijgaand inschrijfformulier. Hierop kan ook worden aangegeven,
welke excursie de voorkeur heeft.
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De vesting Naarden in het licht van de
ideeën van Menno van Coehoorn1
)oep van Hoof
In hun huidige vorm zijn de vestingwerken
van Naarden in grote lijnen het product van
de bouwplannen die rond 1680 werden gere
aliseerd. De hiermee samenhangende werk
zaamheden bereikten in 1685 hun voltooiing.
Datzelfde jaar verscheen in Leeuwarden het
boek Nieuwe Vestingbouw op een natte of lage
horizont, dat een uitvoerig exposé bevat over
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het ontwerpen van een optimaal te verdedi
gen vesting. De auteur van dit werk is de gro
te Nederlandse vestingbouwkundige Menno
van Coehoorn (1641-1704).2 In zijn betoog
somt hij tevens de bezwaren op tegen het
bouwconcept dat bij de modernisering van de
vestingwerken van Naarden werd toegepast.
Zijn kritiek op dit concept - en dus ook op de
vesting Naarden - vormt het kernpunt van
deze bijdrage. In samenhang met deze kritiek
zal aandacht worden besteed aan het door
Coehoorn uitgedachte concept, dat hij in 1685
in het genoemde boek vastlegde. Beide the
ma's zullen worden belicht vanuit de vesting
bouwkundige ontwikkelingen die zich vanaf
het eind van de zestiende eeuw hebben vol
trokken.
Voor een goed begrip van de materie is
het zaak om eerst enkele termen uit te leg
gen.3 Een voornaam element in de toenmalige
vestingbouw vormde het bastion (zie fig. 1).
Dit rond 1500 in Italië ontwikkelde verdedi
gingswerk steekt buiten de omwalling uit en
is vijfhoekig van vorm. Het bestaat uit twee
schuine zijden, de facen, die elkaar onder een
hoek raken, en uit twee zijkanten, de flanken,
die op de wal aansluiten. De punt van het
bastion wordt saillant genoemd, de open
ruimte aan de achterzijde de keel. De walgedeelten tussen twee bastions heten courtines.

H et O u d -N e d erlan d s stelsel
I

Menno van Coehoorn (1641-1704). Gravure uit: j. Wage
nvar, Vaderlandsche Historie (...), Amsterdam 17901796, dl. XVI.

Hoe waren in de periode die aan de moderni
sering van Naarden voorafging, de vestingen
ingericht? Daarvoor moeten we terug naar de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). In deze
strijd tegen Spanje kwam hier te lande een
systeem van vestingbouw tot ontwikkeling

TVE 23e jrg. 2005

133

Fig. 1: De onderdelen van een bastion (Nederlands Insti
tuut voor Militaire Historie, NIMH):
1 flank, 2 face, 3 saillant, 4 keel, 5 courtine

Fig. 2: Deel van een vestingfront, aangelegd volgens het
Oud-Nederlandse stelsel (NIMH):
1 courtine, 2 bastion, 3 gracht, 4 halve maan, 5 ravelijn,
6 gedekte weg, 7 -wapenplaats

dat later bekend zou worden als het OudNederlands stelsel (zie fig. 2). Karakteristieke
kenmerken hiervan waren het gebruik van
aarde als bouwmateriaal voor de op te wer
pen verdedigingswerken en de brede, met
water gevulde grachten, die de nieuw ver
sterkte steden omringden. Voor het overige
borduurde het Oud-Nederlandse stelsel voort
op het systeem dat aan het begin van de zes
tiende eeuw in Italië was ontstaan. Hiervan
werd onder andere het bastion overgenomen,
waarvan de flanken haaks op de courtines
stonden. Dankzij deze constructie konden de
geweerschutters effectief vuur uitbrengen op
de ruimte vóór de courtines, die tijdens een
beleg het hoofddoel vormden van de aanval.
Het van de zijkant onder vuur nemen van
een bepaald terreingedeelte was reeds lang
een zeer beproefd principe. Deze strijdmethode staat in algemene zin bekend als flanke
rend vuur.
Rond het midden van de zeventiende
eeuw trad er een belangrijke verandering op
in de belegeringstactiek. In plaats van op de
courtines kwam het zwaartepunt van de aan
val nu op de bastions te liggen. Hiermee ont
stond de noodzaak om met geschut flanke
rend vuur af te geven op de ruimten vóór de

facen. Bij de vestingwerken die volgens het
Oud-Nederlandse stelsel waren aangelegd,
was dat niet goed voor elkaar te brengen. Fei
telijk moesten de vestingen worden aange
past, maar hier bestond voorlopig geen enke
le aanleiding voor. Toen de Republiek der
Verenigde Nederlanden, zoals ons land des
tijds heette, in 1648 vrede had gesloten met
Spanje, viel voor haar de dreiging van een
aanval over land volledig weg. In plaats hier
van kreeg zij enkele grote conflicten op zee
uit te vechten. Tegenstander was Engeland,
dat de hegemonie ter zee opeiste.
In 1672, het roemruchte Rampjaar, sloeg
de balans weer om. Samen met enkele bond
genoten verklaarde Frankrijk in de persoon
van Lodewijk XIV, de Zonnekoning, de Re
publiek de oorlog. Zelf viel hij met een enorm
leger ons land vanuit het zuidoosten binnen.
De vestingen die hij op zijn weg tegenkwam
vielen vrijwel allemaal in zijn handen. Na zijn
macht in Gelderland en Utrecht te hebben ge
consolideerd, rukte hij op naar het gewest
Holland om de Republiek de genadeslag toe
te brengen. Op aandringen van de opperbe
velhebber, prins Willem III van Oranje, lieten
de Hollandse regenten tussen de Zuiderzee
en de Biesbos de polders onder water zetten.
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Fig. 3: Deel van een vestingfront, aangelegd volgens het
verbeterd Oud-Nederlandse stelsel (NIMH):
1 combine, 2 bastion, 3 gracht, 4 ravelijn, 5 gedekte weg

Fig. 4: Deel van een vestingfront, aangelegd volgens het
Nieuw-Nederlandse stelsel, eerste manier (NIMFl):
1 courtine, 2 bastion, 3 gracht, 4 ravelijn, 5 couvre-face,
6 enveloppe met wapenplaatsen

Door deze hindernis moest de Zonnekoning
zijn opmars voortijdig staken. Dat markeerde
tevens de ommekeer in de strijd. De Repu
bliek raakte nu in het voordeel en in 1673
moest de vijand vrijwel het hele grondgebied
ontruimen.

zoals gezegd, het Oud-Nederlandse stelsel
niet meer voldeed, ging men bij het ontwerp
uit van een verbeterde versie van dat systeem
(zie fig 4). Het manco daarvan - de ondoel
matige manier om flankerend vuur uit te
brengen langs de facen van de bastions werd ondervangen door de flanken voortaan
niet recht, maar schuin op de courtines te
plaatsen. Tijdens deze fase kwam één volle
dig bastion gereed, namelijk Katten, alsmede
een gedeelte van de twee aangrenzende basti
ons, in casu Oud-Molen en Oranje.
Na de afronding van de werkzaamheden
aan de noordzijde kwam vanaf 1679 de ver
sterking van het binnendijkse deel aan bod.
Wat de bastions betreft ging het hier om de
aanleg van Promers, Turfpoort en NieuwMolen, terwijl toen tevens Oud-Molen en
Oranje werden afgebouwd. Het ontwerp en
de uitvoering vonden ditmaal plaats volgens
een systeem dat in Frankrijk was ontstaan en
onder de beroemde vestingbouwkundige
Vauban verder was ontwikkeld. De introduc
tie van dit concept in de Republiek geschied
de via een aantal Franse militaire ingenieurs,
die na 1678 in Nederlandse dienst traden (zie
fig. 5). Het voornaamste kenmerk van dit als
de Franse methode aangeduide concept

N aard en gem o d ern iseerd

De Hollandse regenten namen nu onmiddel
lijk het besluit om de provisorische waterhindernis uit het Rampjaar uit te bouwen tot een
permanent geheel, de Hollandse Waterlinie.
Een belangrijk aspect hierin was de moderni
sering van de daarbinnen gelegen vestingen,
waarbij Naarden het spits mocht afbijten. De
ze keuze lag min of meer voor de hand: deze
sterkte grendelde namelijk de toegang tot
Amsterdam af (zie fig. 3). Bij dit vernieu
wingsproject, dat in 1676 van start ging, con
centreerde men zich eerst op het gedeelte aan
de noordkant. Dit buitendijks gelegen seg
ment wordt begrensd door de twee beren uit baksteen opgetrokken dammen - die
dwars in de hoofdgracht staan: een aan de
noordwestkant, bij Bastion Oud-Molen, en
een aan de oostkant, bij Bastion Oranje. Daar,
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Coehoorns kritiek en alternatief

Fig. 5: Deel van een vestingfront, aangelegd volgens de
Franse methode (NIMFl):
1 courtine, 2 bastion, 3 hoofdgracht, 4 buitengracht,
5 ravelijn, 6 enveloppe met wapenplaatsen

vormden de ruim opgezette bastions met hun
opmerkelijk geconstrueerde flanken. Deze
waren namelijk naar binnen gebogen en in
twee niveaus onderverdeeld. Anders dan bij
het verbeterd Oud-Nederlandse stelsel kon
den hier dus relatief veel kanonnen worden
opgesteld. Daardoor hadden de verdedigers
beduidend meer vuurkracht beschikbaar om
vóór de facen van de aangrenzende bastions
langs te schieten.
De aanleg van het binnendijkse tracé van
de vesting Naarden nam zes jaar in beslag.
Het ontwerp hiervoor is vermoedelijk afkom
stig van de Franse militaire ingenieur Paul
Storff de Belville, die in 1678 op uitnodiging
van prins Willem III naar de Republiek
kwam.4 Naar de huidige begrippen doet de
overstap van Storff en zijn collega's vreemd
aan. Frankrijk en de Republiek sloten welis
waar datzelfde jaar vrede met elkaar, maar de
vijandige verhouding tussen beide landen
bleef nog een aanzienlijke tijd voortduren. De
overgang in Nederlandse dienst lijkt dan ook
veel weg te hebben van verraad. We moeten
echter bedenken dat het begrip nationaliteit
toen nog nauwelijks bestond. De legers be
stonden destijds voor een belangrijk deel uit
personeel dat van buiten de eigen landgren
zen kwam. Voor een militair was het een nor
male zaak om van tijd tot tijd zijn diensten
aan een andere krijgsheer aan te bieden.
136

Zoals in de inleiding is aangegeven, uitte
Coehoorn in zijn in 1685 verschenen boek
grote bezwaren tegen de Franse methode. Als
voorbeeld wees hij hierbij onder andere naar
Naarden. Hij noemde de vesting niet bij
naam, maar duidde haar aan als een 'seekere
Fortresse in dese laatste Jaren gebouwt'. In
dit verband dringt zich de vraag op waarom
hij die kritiek pas uitte toen het werk hier
reeds goed en wel was voltooid. De reden is
dat Coehoorn op dat moment part noch deel
had aan de praktijk van de vestingbouw in de
Republiek. Hij bekleedde destijds als kolonel
een bevelsfunctie bij de infanterie, het wapen
waarbij hij sinds zijn indiensttreding in 1657
had gediend. Zijn kennis van de vestingbouw
rustte in eerste instantie op de lessen die hij
had getrokken uit een tweetal belegeringen
die hij in de jaren 1673 - 1674 had meege
maakt. In het eerstgenoemde jaar bevond hij
zich in Maastricht, dat toen door Vauban na
een beleg van drieënhalve week tot overgave
werd gedwongen. Die overgave was het ge
volg van de zware beschietingen met het ge
schut dat de vijand op een van de buitenwer
ken van de vesting had opgesteld. Coehoorn
trok hieruit de conclusie dat men het terrein
rond een vesting zodanig moest inrichten dat
de belegeraar hieruit geen enkel voordeel kon
putten. In het najaar van 1674 nam hij deel
aan de belegering van Grave, die zich toen al
enkele maanden voortsleepte. Dat was voor
namelijk het gevolg van de effectieve manier
waarop de Fransen de vesting verdedigden.
Door frequente en doelgerichte uitvallen wis
ten zij keer op keer te verhinderen dat hun
Nederlandse tegenstanders dicht bij de ves
ting konden komen. Deze constatering bracht
Coehoorn tot de opvatting dat een vestingcommandant tot het laatst toe een actieve ver
dediging moest kunnen blijven voeren. Vol
gens Menno's visie moesten de fortificaties
dan ook zo zijn gebouwd en gesitueerd dat
de troepen in de vesting de verdediging zo
lang mogelijk konden volhouden.
Coehoorns kennis van de vestingbouw
berustte echter niet louter en alleen op de
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oorlogspraktijk. In zijn vrije tijd hield hij zich
regelmatig met de studie van dit bijzondere
vakgebied bezig. Hij verkeerde hierbij in de
gelukkige omstandigheid dat hij zijn ideeën
kon toetsen aan de inzichten van zijn neef
Bernardus Fullenius junior. Deze weten
schapper, die in 1684 aan de academie in Franeker tot hoogleraar in de wiskunde werd be
noemd, had altijd veel belangstelling voor de
vestingbouwkunde getoond.
In 1680 brak voor Coehoorn het moment
aan om met zijn vestingbouwkundige kennis
naar buiten te treden. De aanleiding hiervoor
was een dispuut met Louis Paen, een militair
ingenieur die sterk aan de inmiddels verou
derde beginselen van het Oud-Nederlandse
stelsel vasthield. Paen was toen al een aantal
jaren op het terrein van de vestingbouw ac
tief. Zo assisteerde hij in het voorjaar van
1672 zijn vader Genesis bij het opstellen van
een plan tot verbetering van de vestingwer
ken van Naarden. Door het uitbreken van de
vijandelijkheden, later dat jaar, kwam dit ont
werp niet tot uitvoering.5 Coehoorns dispuut
met Louis Paen mondde uit in een felle pole
miek, die destijds veel opzien baarde. Tijdens
dit schriftelijke debat kondigde Menno aan
dat hij zijn ideeën nog eens apart zou uitwer
ken en in een vestingbouwkundig traktaat
publiceren. Deze belofte kwam hij dus in
1685 na met de uitgave van zijn Nieuwe Ves
tingbouw.
Coehoorns kritiek op de Franse methode,
en dus ook op Naarden, richtte zich hoofdza
kelijk op drie punten. Doordat de vesting
gracht te breed was en de courtines te lang,
waren de dubbele flanken goed zichtbaar
vanaf het voorterrein van de vesting. Daar
mee waren ze tevens een gemakkelijk doelwit
voor de vijandelijke artillerie. Daardoor was
het geschut dat de verdediger op deze flan
ken had opgesteld, gemakkelijk uit te schake
len. Ook het metselwerk langs de vesting
gracht was erg kwetsbaar. Doordat de muren
te hoog waren opgetrokken, kon de vijand
die gemakkelijk in puin schieten. Verder
vond Coehoorn dat men vanuit de vesting de
verdediging van het voorterrein niet vol
doende kon ondersteunen.

Alternatief
Zoals gezegd, kwam Coehoorn in zijn boek
ook met een alternatief. In dit bouwconcept,
dat later het Nieuw Nederlands stelsel ging
heten, nam hij, wat de bastions betreft, welis
waar de naar binnen gebogen flanken over,
maar voor het overige gaf hij deze verdedi
gingswerken een andere constructie (zie 'Plan
de Naarden'). Bijzonder waren onder andere
de torentjes die hij op de hoeken tussen facen
en flanken aanbracht. Deze zogeheten oreillons - letterlijk vertaald: oortjes - bescherm
den het geschut op de flanken, waardoor dit
moeilijk van buiten de vesting was uit te
schakelen. In dit nieuwe stelsel namen de
bastions in omvang toe en werden de courti
nes sterk verkleind. Ook de ravelijnen - de ei-
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Ingenieurs, aannemers en bouwlieden werken aan de
vernieuwing van een vesting. Gravure uit: A. Manesson
Mallet, Werken van Mars, Leiden 1695.
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Pl a n

Fragment van 'Plan de Naarden ’ eind zeventiende eeuw,
gravure van P. Mortier (Vestingmuseum, Naarden)

landen in de gracht, die de courtines be
schermden - werden groter. De facen van de
bastions kregen tenslotte extra bescherming
door de aanleg van vóór-wallen in de gracht,
de zogeheten couvre-faces.
Blijkens de beschrijving in de Nieuwe Ves
tingbouw kon het nieuwe bouwconcept op
drie manieren worden uitgevoerd. Deze vari
anten hadden betrekking op de versterking
van vestingen met een zes-, zeven- of acht
hoekig grondplan. Bij de beschrijving van de
tweede manier greep Coehoorn terug op een
rapport dat hij in juni 1684 had opgesteld
over de vesting Grave. In 1680 was men hier
begonnen met de aanleg van een compleet
nieuwe omwalling. De basis hiervoor vormde
een door Storff opgesteld ontwerp, dat
evenals het binnendijkse tracé van Naarden
op de Franse methode was gestoeld. Toen in
1683 de bouwactiviteiten in Grave het eind
stadium naderden, gaf Willem III Coehoorn
de opdracht om ter plekke de nieuwe werken
te gaan bezien en er zijn oordeel over te ge
ven. Een essentieel onderdeel in zijn verslag
is de beschrijving van de versterkingen die
volgens hem dienden te worden toegevoegd
aan wat naar de plannen van Storff was uit
gevoerd.6 Coehoorn pleitte in dit verband
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hoofdzakelijk voor de aanleg rond de vesting
van een droge en een natte gracht, die door
een wal van elkaar waren gescheiden. In we
zen gaf hij daarmee heel concreet aan hoe de
door hem geconstateerde manco's van de
Franse methode waren te ondervangen. Zoals
aangegeven, hebben de in het verslag gedane
voorstellen nog betekenis gehad voor de uit
werking van de tweede manier van Coehoorns bouwconcept. Voor het overige zijn
zij met het rapport in het archief verdwenen.
Voor de volledigheid dient te worden ver
meld dat nog vóór het werk in Grave geheel
en al was voltooid, hier ernstige bouwkundi
ge gebreken aan licht kwamen. Deze affaire
liep uit tot een enorm bouwschandaal, waar
bij onder anderen Storff zelf was betrokken.
Door naar het buitenland te vluchten wist hij
zich tijdig aan gerechtelijke vervolging te ont
trekken. Omdat de ondeugdelijk gebouwde
onderdelen opnieuw moesten worden opge
trokken, liet de voltooiing van de werkzaam
heden in Grave nog geruime tijd op zich
wachten. In 1690 was het werk goeddeels
klaar.

Coehoorn als vestingbouwer
Hoewel Coehoorns vestingbouwkundige in
zichten hem veel waardering opleverden,
bleef voor hem voorlopig veel bij het oude.
Pas in 1695 werd hij door de benoeming tot
ingenieur-generaal van Fortificatiën verant
woordelijk voor de bouw en het onderhoud
van de vestingwerken in de Republiek. Tot
dan toe bleef hij hoofdzakelijk als infanterist
actief. Hij had inmiddels wel de nodige prak
tijkervaring opgedaan met het ontwerpen
van vestingwerken en het leiding geven bij
de uitvoering van de werkzaamheden. Bo
vendien had hij zich ontpopt als een groot
deskundige op belegeringsgebied, waarbij hij
zijn rivaal Vauban naar de kroon stak. Cruci
aal op dit punt was zijn aandeel bij de hero
vering van de vesting en de citadel van Na
men in 1695. Zijn succesvolle optreden aldaar
vormde dan ook de directe aanleiding tot de
genoemde aanstelling tot ingenieur-generaal.
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Zijn grootste merite in die functie waren zijn
inspanningen in de jaren 1698-1702 bij de op
zet en uitvoering van een gigantisch project
om de vestingen in de grensgebieden van de
Republiek te moderniseren. Vooral hier paste
men zijn bouwconcept op grote schaal toe.
Het fraaiste voorbeeld hiervan was de nieu
we bevestiging van Bergen op Zoom. De
bouwactiviteiten begonnen in 1698 en duur
den, met lange tussenpozen, voort tot in het
midden van de achttiende eeuw.
In de tweede helft van de negentiende
eeuw werd de verdedigingsstelsel in het mid
den en het westen van het land geconcen
treerd. De vestingen die daarbuiten lagen,
vielen grotendeels ten offer aan de sloop.
Daardoor is nu in de praktijk nog moeilijk na
te gaan hoe de vestingen die volgens (koe
hoorns systeem zijn gebouwd, er precies heb
ben uitgezien. Dat beeld wordt momenteel
nog het beste benaderd als we de verdedi
gingswerken van Naarden in ogenschouw
nemen. In het licht van Coehoorns kritiek
doet die constatering wat ironisch aan, maar
anderzijds is het een extra goede reden om
zuinig te zijn op het hier aanwezige militaire
erfgoed.

Joep van Hoof is als wetenschappelijk mede
werker verbonden aan het Nederlands Insti
tuut voor Militaire Historie (NIMH) in Den
Haag. Zijn specialismen vormen de periode
tot 1814 en de vestingbouw. Over dit laatste
onderwerp publiceerde hij onder andere:
Langs Wal en Bastion. Hoogtepunten uit de Ne
derlandse vestingbouw (Utrecht 1991) en Memo
van Coehoorn 1641-1704. Vestingbouwer - bele
geraar - infanterist (Utrecht 2004).

Noten

1

Deze bijdrage vormt de uitgewerkte tekst van
de lezing die de auteur op 10 september 2004
heeft gehouden bij de opening van de manifes
tatie van Open Monumentendag in Naarden.
2 Voor de gegevens die in het hierna volgende
over Coehoorn worden vermeld, wordt verwe
zen naar: J.P.C.M. van Hoof, Menno van Coe
hoorn 1641-1704. Vestingbouwer - belegeraar - in
fanterist (Utrecht 2004) en Idem, 'Nieuwe ma
nieren en sterke frontieren. Het bouwconcept
van Menno van Coehoorn en zijn aandeel in de
verbetering van het verdedigingsstelsel', in:
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschie
denis der Nederlanden, 2004, p. 545-566.
3 Voor de definitie en de nadere uitleg van ves
tingbouwkundige termen zie: P.J.M. Kamps
e.a. (red.), Terminologie verdedigingswerken. In
richting, aanval en verdediging (uitgegeven door
de Stichting Menno van Coehoorn; Utrecht
1999). Deze publicatie is ook te raadplegen op:
www.coehoorn.nl
4 Zie over hem: J.S. van Wieringen, 'De
"Fransche Methode" en ingenieur Paul Storf de
Bellville', in: Jaarboek Stichting Menno van Coe
hoorn, 1980-1981, p. 68-76.
5 C.A. de Bruijn en W.H. Schukking, Naarden
1350 - 1950, De geschiedenis van een vesting, Lei
den 1950, p. 43.
6 Zie over dit verslag: H.W. Boekwijt, 'De verbeteringswerkzaamheden aan de vesting Grave
na 1674', in: jaarboek Stichting Menno van Coe
hoorn, 1986-1987, p. 24-30.
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Militairen, boeren en burgers in een
Vestingstad
Het alledaagse leven binnen Naarden 1860-1940
Frans de Gooijer

Over het alledaagse samenleven tussen militairen
en burgers in Naarden is nog nooit geschreven.
Geert M ak zou over het onderwerp een heel boek
kunnen maken. Ik geef in dit artikel een beperkte
kijk op deze kleine samenleving. De inhoud berust
alleen op een aantal feitelijkheden, overleveringen
uit een betrekkelijk kleine groep en persoonlijke in
drukken. Het feitenmateriaal komt vooral uit de
lokale pers. Deze kranten hebben regelmatig aan
dacht besteed aan het wel en wee van de militai
ren. Zelfs de bevordering of overplaatsing van ie

dere beroepsmilitair kreeg aandacht. Voor dit arti
kel beperkt ik mij tot de periode mei 1860 tot en
met mei 1940. M ijn familie vestigde zich in de
Vesting omstreeks de eerste datum en moest de
Vesting als vluchteling verlaten op 14 mei 1940.

D ep ó t van d iscip lin e

Tot midden negentiende eeuw was er in
Naarden alleen de Weeshuiskazerne. Het
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Garnizoens-Broodbakkerij
U it*. C. J . J . Sasburg, Kaarden.

Garnizoensbakkerij en slagerij op het bastion Oud Molen (coll. Stadsarchief Naarden): De boerderij van C. de Gooijer
moest omstreeks 1880 verdwijnen om plaats te maken voor deze 'bomvrije' gebouwen.
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aantal militairen was in die periode gering.
Mei 1861 werd hier het Depot van Discipline
gevestigd. Deze strafinrichting voor militai
ren werd streng bewaakt. De gestraften had
den geen contact met de burgerbevolking. In
het boek De Weeshuiskazerne van Naarden
staat: 'Over het leven van de gestrafte solda
ten weten we vrijwel niets'. Zij hadden corveedienst in de kazerne en verrichtten
schanswerk aan de vesting. Voor de rest zwij
gen de bronnen. Wel doen er nog steeds ver
halen de ronde over strenge tucht. Over ran
selen op een van de bolwerken bijvoorbeeld.
Generaal-Majoor A.N.J. Fabius (1855-1921)
schreef in het begin van de twintigste eeuw,
dat elke gestrafte na aankomst 25 of 59 rietslagen kreeg toegediend. De vader van A.N.J.
Fabius was burgemeester van 1863-1887, in
de zelfde periode dat het Depót van Discipli
ne bestond. In zijn jeugd moet Fabius junior
weet gehad hebben van de afstraffingen.
Naarders hebben het van ouder op ouder
mondeling overgeleverd.
Er is het bekende verhaal over 'de heid' die
in het laatste kwart van de negentiende eeuw
bij de 'Dikke boom' woonde. Genoemde beul
was een onderofficier van het garnizoen
Naarden. Deze beroepsmilitair had onder an
dere de taak om 'zich misdragende gestraften'
eens in de week te straffen. De straf werd uit
gevoerd op bastion Oud Molen buiten het
zicht van de burgerij. De gestraften kregen
een aantal slagen met de karwats. De afstraf
fing vond, volgens overlevering, op zaterdag
plaats. Sommige Naarders verzamelden zich
op de Oude Haven om de kreten van pijn te
horen. De afranseling zou 'in de Lage Flank'
hebben plaats gevonden. Bij de beul zou het
gaan om de Adjudant Onderofficier Frederik
Sander Jansen, Ridder in de Militaire Wil
lemsorde. Hij was geboren in 1830 en woon
de rond 1862 op de hoek van de Raadhuisstraat/Wuyvert. Later verhuisde hij naar de
Kloosterstraat en werd 'wachter bij de militai
re gebouwen'.
De militaire stafinrichting zou Naarden in
1881 verlaten hebben. In de Gooi en Eemlander
van 1894 stond evenwel het volgende bericht:
'Naarden, 23 juni. De milicien K. heeft zich

door zijn aanhoudend uitstekend gedrag in 't
Depot van Discipline zoodanig onderschei
den dat hem vergund is weder naar zijn regi
ment terug te keeren'.

D e V e s tin g v e rs te rk t e n g e te s t

Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 groeide
ook in Nederland de angst voor het oosterbuurland. In verband hiermee kwam een
nieuwe Vestingwet tot stand. De Vesting
Naarden werd ingrijpend versterkt. Er kwa
men 'bomvrije' kazernes, zoals de Promers,
Oranje en Oud Molen. De laatst genoemde
kazerne kreeg een telegraaf en zelfs een tele
foonverbinding. Telefoon was toen een novi
teit, want het eerste Amsterdamse telefoonnet
was in 1881 tot stand gekomen. Een deel van
de 'bouwwerkzaamheden' werd uitgevoerd
door lokale aannemers, waaronder een lid
van de bekende Naardense familie Vrakking.
Naast de bouwvakkers waren er ook veel
polderjongens nodig. Met mankracht, schop
en kruiwagen werd gezwoegd om de wallen
te verhogen. Menige Naarder stak een handje
uit de mouwen, zoals de boerenzoon Jan de
Gooijer (mijn opa). Hij was echter te licht ge
bouwd voor dit zware werk. Bij een kleerma
ker liet hij een leren korset maken om zijn rug
te sparen. Op Oud Molen stond de boerderij
van zijn oudste broer. Die moest plaatsmaken
voor het 'bomvrije' slagerijgebouw. De plaat
selijke middenstand deed goede zaken, voor
de kroegen was het een gouden tijd.
Oefenmanoeuvres
Nadat de renovatie van de Vesting was vol
tooid, werd de militaire sterkte getest. Daar
toe werd er een groot opgezette militaire oe
fening gehouden. De manoeuvres begonnen
op dinsdag 1 september 1885 en duurden met
een onderbreking op zondag tot en met don
derdag 10 september. Dinsdagmiddag om
drie uur reden twee 'vijandige' militairen te
paard door de linies van de verdedigers. Eén
ruiter was een parlementair met een witte
vlag, de ander was een trompetter. Ze reden
naar de Vesting en eisten de overgave, die ge-
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Demonstratie in 1907 van het in stelling brengen van kanonnen op het Promersplein (coll. Vestingmuseum Naar
den). Het evenement trok veel toeschouwers.

weigerd werd door de vestingcommandant.
De eerste dag richtten de aanvallen zich op
de voorwerken, de dag daarna op de Vesting.
Natuurlijk trokken deze manoeuvres heel
wat toeschouwers. Niet alleen Naarders ver
gaapten zich, ook van elders kwam men kij
ken. Zelfs de toren werd door nieuwsgierigen
beklommen. Vaak ging men onvoldaan naar
huis, omdat men niet altijd wist waar 'slag
geleverd werd'.
Vanaf woensdagmorgen 2 september
schoot men vanaf de vestingwallen. Ondanks
het schieten met los kruit waren de schoten
zo hard, dat geadviseerd werd de ramen
open te zetten. Ook de burgers kregen geen
rust, dag en nacht klonk het gedonder. Na
tuurlijk hadden de soldaten het moeilijker.
Het eten was vaak slecht, al waren de rant
soenen wel verhoogd. Op rustige nachten
142

stond een kwart van de verdedigers op wacht
en een kwart lag gekleed op het stro. De an
dere helft mocht in onderkleding op het losse
stro slapen. De aanvallers waren nog slechter
af, zij bivakkeerden in de open lucht en de
den schijnaanvallen. Bovendien moesten zij
schansen opwerpen en loopgraven aanleg
gen. Dit zware werk gebeurde tijdens slagre
gens. Zieken waren er gelukkig niet veel. De
hospitaalsoldaten waren echter wel druk in
de weer met het oefenen in het leggen van
verband en het wegdragen van de namaakgewonden.
Ondertussen werd er elke avond druk ge
ëxperimenteerd met het elektrische 'verlichtings-toestel’, een voorloper van de schijn
werper. Vele nieuwsgierige burgers kwamen
naar dit wonder van techniek kijken. Voor
praktisch iedereen was dit het eerste contact
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met elektrisch licht. Bussum had tot in de het
begin van de twintigste eeuw gasverlichting
en Naarden kreeg als eerste Gooise gemeente
elektrische verlichting in 1899.
Na afloop van de manoeuvres was er een
grote parade met muziek. Deze vond plaats
op het gedeelte van de Bussummerheide
waar anders wedrennen werden gehouden.
Dank zij het mooie weer trok dit 'grootsche'
schouwspel veel bekijks. De 'oorlogscorres
pondent' eindigde zijn verslag met: 'Ieder
keerde voldaan huiswaarts, de talrijke toe
schouwers te v oet en in rijtuigen even goed
als de militairen, die blijde waren naar huis
terug te mogen keeren, temeer daar het we
der in de laatste dagen hoogst ongunstig
werd'.
Er volgden regelmatig nieuwe oefenin
gen. Zaterdag 8 september 1894 stond er een
aankondiging in de Gooi en Eemlander over
een militaire manoeuvre. Een gedeelte van de
vestingwallen was tijdelijk toegankelijk voor
het publiek tijdens de oefeningen van de
Vestingoorlog'. Uit verschillende krantenbe
richten bleek, dat dergelijke oefeningen als
een soort volksvermaak golden. Sommige in
woners protesteerden in de krant, omdat ze
de oefeningen niet konden zien. Overigens
deed zich daarbij wel eens een ongeluk voor
bij de militairen; mogelijk wilde men daarom
het publiek op een veilige afstand houden.
Het gevaar was niet denkbeeldig, zoals bleek
in juli 1897. Bij het laten springen van een watermijn spoot het water uit de vestinggracht
30 meter hoog. Een mineur raakte daarbij ge
wond. Mooier dan het jaarlijkse vuurwerk
waren de kolossale zoeklichten die op een ra
velijnen waren geplaatst. De vestingbewoners
mochten, wederom tot hun spijt, niet vanaf
de wallen toekijken.

H u isv estin g van de m ilitairen

Legering in de kazernes
In de kazernes verbleven de vrijgezelle be
roepsonderofficieren en honderden dienst
plichtigen. Tot het einde van de negentiende
eeuw kwamen de soldaten uit kringen van

minvermogenden. Wie kon betalen ging niet
in dienst, maar kocht een remplagant. De
Weeshuiskazerne diende voor legering van
de infanterie. De bomvrije kazernes werden
bevolkt door de vestingartillerie, een legeron
derdeel dat na 1918 werd opgeheven. De
ruimten daar waren zeer ongezond en het
drinkwater deugde niet, want het kwam uit
loden buizen, 's Winters was het onder de
wallen een 'kouwe bedoening'. Pas na het
einde van de middagdienst, omstreeks half
vijf, stak de kamerwacht de kachels aan. Er
werd zuinig gestookt, per dag slechts een
aanmaakturf en een kit cokes. Om een uur of
twaalf was de kachel uit. Men werd wakker
door het voortdurend druppelen van regen
water, dat via een buizenstelsel naar de waterkelder liep. De ventilatie per slaapzaal
voor twintig personen was slecht. Bij het ont
waken dreven de muren van de condens, dat
pas twee uur later was opgedroogd. Het
duurde tot na 1945 voordat de vochtige ver
blijven werden afgekeurd voor legering.
Onderofficierswoningen
In het laatste kwart van de negentiende eeuw
waren de vestingwerken gemoderniseerd. Te
vens was er ter plaatse van de bastions een
aantal bomvrije kazernes gebouwd, zoals
Oud Molen, Promers en Oranje. Het aantal al
daar gelegerde dienstplichtige militairen was
fors toegenomen. Het beroepskader werd ook
uitgebreid. Binnen de vesting waren er onvol
doende kwalitatief goede huizen om deze be
roepsmilitairen en hun gezinnen te huisves
ten. De vestingbewoners hadden geen of wei
nig belang bij nieuwbouw. Het was zelfs lo
nend om een krot af te breken en verv olgens
de braakliggende grond te gebruiken als
groentetuin. Het Ministerie van Oorlog zocht
voor haar personeel behoorlijke woningen.
Omdat er onvoldoende aanbod was sloot het
ministerie huurcontracten af. Bij nieuwbouw
garandeerde men dat deze 25 jaar lang ver
huurd zou worden aan beroepsmilitairen.
Niet duidelijk is welke bouwheren op dit
aanbod ingingen. Wel deden dit de aanne
mers M.P. van Wettum en Van Asperen.
De eerste zogenoemde onderofficierswo-
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ningen kwamen in de Pijlstraat. De Gooi en
Eemlander van 28 juni 1895 kwam met belang
rijk nieuws. 'Donderdag verschrikten velen in
den omtrek der Pijlsteeg door een oorverdoovend geraas; men meende, dat weder een der
bouwvallige woningen ingestort was. Bij on
derzoek bleek echter, dat de aannemer
(Wettum). een aldaar staand half afgebroken
perceel, na het nemen van de noodige voor
zorgen, in elkander had doen trekken, om on
gelukken bij slooping te voorkomen. Thans
zullen daarvoor in de plaats vijf nieuwe wo
ningen gezet worden, waardoor gedeeltelijk
in de behoefte aan goede woningen zal wor
den voldaan'. Uiteindelijk kwamen er vier
woningen te staan op de plek waar voorheen
een boerderij stond.
Het aannemersbedrijf Van Wettum bleef
ook daarna bouwen voor het ministerie. Na
de koop van de boerderij Zwanenburg bouw
de dit bedrijf op een gedeelte van het erf zes

woningen. Zij kwamen aan de St. Annastraat
en waren gelijksoortig aan de eerste vier. Ver
volgens kwamen er woningen voor beroeps
militairen in de St. Vitusstraat. De eerste
steen werd gelegd door de acht-jarige Maria
van Asperen, dochter van de aannemer. Het
laatst gebouwd werden de beneden- en bo
venwoningen aan het einde van de Bussummerstraat. Op de adres- en beroepenlij st uit
1915 staan 38 onderofficieren. De bovenge
noemde huizen waren nog steeds door deze
militairen en hun gezinnen bewoond. Het
aantal van 38 lijkt gering.
Officieren contra Naarden
De Naardense gemeenteraad stuurde regel
matig protestbrieven naar het ministerie. Tot
groot verdriet van de gemeenteraad had de
legerleiding toestemming gegeven aan de of
ficieren om zich buiten hun garnizoensplaats
te vestigen. Een deel van het officierkorps

Onderofficier in zijn huiskamer ergens in Naarden met de jongens van zijn houtsnijclub (coll Vestingmuseum)
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vestigde zich in Bussum. Naarden had wel de
lasten, maar niet de lusten van het garnizoen.
Men liep nu een bedrag aan gemeentebelas
ting mis, in die periode een belangrijke in
komstenbron. Volgens de adres- en beroepen
gids van 1915, bedroeg het aantal officieren
binnen de vestingwallen zeven en in de klei
ne Naardense buitenwijk vijf. In Bussum
woonden minstens 21 officieren in actieve
dienst. Zelfs onze Naardense GeneraalMajoor A.N.J. Fabius had zich, na zijn pensi
oen, teruggetrokken in ons buurdorp.
De officieren bemoeiden zich ook nog
eens met het besluit van de gemeenteraad om
in 1892 de Amsterdamse tijd te vervangen
door de Greenwich Time. Net als de foren
sengemeente Bussum koos men voor de zo
genaamde 'spoortijd' die de Nederlandse
Spoorwegmaatschappijen hadden ingevoerd.
Een onbegrijpelijke houding van het garni
zoen. De militaire telegraaflijn had nota bene
ook de Greenwich Time aangenomen. Mis
schien was het leger bang bij een inval van de
oosterburen zo'n twintig minuten te laat te
worden gealarmeerd. Voor de dienstplichtige
verlofgangers was het vertrek naar huis het
belangrijkste moment, die waren wel op de
hoogte van de 'spoortijd'.

Contacten tussen burgers en m ilitairen
Beroepsmatige en innige contacten

Verschillende Naarders waren in dienst of
stonden ten dienste van het garnizoen. In
1915 waren dat een militaire apotheker; een
hospitaalbediende; een hospitaaladministrateur; een geweermaker; een Opzichter der
Genie; een magazijnbediende van de Garnizoensbakkerij; een fortwachter van de Lunet
ten; drie militaire schoenmakers; twee militai
re kleermakers en twee maal een 'vader' van
een militair tehuis. Dan waren er nog drie
brugwachters van de Rijksbruggen.
Bovengenoemde personen waren zoge
naamde hoofdbewoners. Inwonende werkers
werden niet vermeld. Daarom bleef ook een
beroepsgroep ongenoemd, n.1. de keukenhelpsters, die de aardappels schilden en de

groenten schoonmaakten. De bekendste on
der hen was Vrouw Behm, een struise vrouw
in Zeeuwse klederdracht.
Het garnizoen sloot ook contracten af met
een aantal Naarders. Dat gebeurde met plaat
selijke leveranciers, zoals de levering van
melk en vlees door veehouders. De militaire
betaalmeester kwam op de boerderij afreke
nen en streek dan een fooi op. Er waren con
tracten op verschillende terreinen. Plaatselij
ke aannemers onderhielden de militaire ge
bouwen. Zelfs het leeghalen van de kazernebeerputten werd aanbesteed.
Naast een aantal honkvaste Naardense fa
milies, vond er ook veel doorstroming plaats
door de komst van de beroepsmilitairen en
hun gezinnen. Er waren ook veel knappe
Naardense meisjes en daar kwamen dienst
plichtigen op af. Het uniform lokte nog in die
tijd en zodoende trouwde een aantal Naar
dense schonen met jongens van 'elders'. Ook
waren er huwelijken tussen de zonen en
dochters van beroepsmilitairen en Naardense
burgers en burgeressen. Over de Sluis, bij
het Arsenaal, woonde Adjudant Marquenie.
Twee van zijn zoons waren ook beroepsmili
tair. Een derde zoon trouwde in 1914 met de
oudste dochter van de Naardense veehouder
Jan de Gooijer. Bij die gelegenheid werd een
foto gemaakt van beide families en alle brui
loftgasten. Adjudant Marquenie was gekleed
in een soort gala-uniform, terwijl zijn zoons
een buitenmodel uniform droegen. Tijdens
verjaardagen ontmoetten deze beroepsmili
tairen hun agrarische zwagers. De militairen
spraken dan over de bereden artillerie in Lei
den, de zwagers letterlijk over koetjes en kalf
jes.
De jaarlijkse loting voor de militaire
dienstplicht zorgde voor veel drukte. Op het
stadhuis vond de loting plaats voor Naarders
en sommige Gooise dorpelingen. Na afloop
staken de lotelingen hun lot op hun pet of
hoed en doken daarna een kroeg in.
Hulpverlening bij brand

Af en toe brak er brand uit binnen de Vesting.
Daarbij waren enkele boerderijbranden, die
een gevaarlijke situatie vormden voor de om-
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Militaire Zwem- en Badinrichting, aangelegd einde negentiende eeuw, waarvan ook burgers gebruik mochten maken
(coll. Stadsarchief Naarden)

liggende huizen. De vrijwillige brandweer
rukte dan uit en was snel ter plaatse. Het is
niet duidelijk welke blusmiddelen ter be
schikking stonden van het leger. Bij dergelij
ke calamiteiten is nergens sprake van hulp
van legerautoriteiten. Wel was er steeds
spontane en vrijwillige hulp door dienstplich
tige militairen. De enige beloning bestond
meestal uit de vergoeding van de verbrande
uniformstukken. Er zijn verschillende berich
ten over deze hulp. Op 19 december 1898 ont
stond er in het logement De reizende Man aan
het einde van de Oosteindestraat een begin
van brand. Door flink optreden van enige mi
litairen werd de brand spoedig geblust. Op
4 juli 1904 was er een grote brand waarbij een
boerderij in de Gansoordstraat en een winkel
in de Raadhuisstraat volledig uitbrandden.
Ook hier werd assistentie verleend door mili
tairen. De gemeenteraad schonk aan de mili
tairen een beloning van vijftig gulden. De
garnizoenscommandant stuurde bovendien
146

een rekening voor de vernielde uniformen en
schoeisel. Op 16 oktober 1929 ging in de Beijert een foeragemagazijn in de vlammen op.
De vaststaande boerderij liep daarbij zeer
veel brand- en waterschade op. Ook hier bo
den militairen direct hulp aan. Na de brand
werd de plek bezocht door de plaatselijke au
toriteiten. Burgemeester M. van Wettum
kwam een kijkje nemen in gezelschap van de
garnizoenscommandant Majoor Von Freytag
Drabbe.
Onhygiënische toestanden
Binnen de dichtbebouwde kom van de ves
ting lagen twintig boerderijen. Zeer praktisch
ten behoeve van de voedselvoorziening in ge
val van een belegering. Bij militair transport
werden vaak boeren met paarden en wagens
ingeschakeld. Er lagen echter soms open
mesthopen langs de straat. Op 7 juni 1895
schreef de krant een uitgebreid artikel over
boeren in de Vesting, o.a. over het feit dat
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Naarden een landbouwende gemeente was
en bij strengere regels meer dan 60 a 70 vaal
ten moesten worden geruimd. Allereerst
moest de mestvaalt van boer Van der Vuurst
afgedekt worden. Deze lag open en bloot aan
het kerkpaadje en was zichtbaar vanaf de in
gang van de kerktoren. Regelmatig brak er
een veeziekte uit, zoals mond- en klauwzeer.
Op 30 juni 1894 was het weer raak bij de vee
houder Van Aken. De boerderij werd streng
bewaakt.
Bij de burgerij was de toestand niet veel
beter. Achter de meeste huizen stond op het
erf een plee met lozing op een beerput. Een
dergelijke put bestond uit los gestapelde ste
nen, de vloeibare inhoud verdween in de
zandgrond en vervolgens in het grondwater,
(deze toestand duurde tot 1980). Het gevolg
was vervuild pompwater. Niet alleen de par
ticuliere pompen waren besmet, ook de open

bare straatpompen. Een andere watervoorzie
ning bestond niet. De gemiddelde vestingbewoner stelde geen hoge eisen aan de woon
omgeving. Hygiëne en wooncomfort waren
voor de meesten een luxe.
Natuurlijk braken er vaak ziekten uit.
Voor de overvolle kazernes kon dit rampzalig
zijn. Van overheidswege werd dan streng op
getreden. De krant berichtte verschillende
malen over uitbraak van pokken binnen de
Vesting. Op 4 augustus 1894 stond er in de
krant: 'De winkelwaren van Van Doesburg,
den pokkenlijder alhier, thans genezen, zijn
onteigend en verbrand'. De kleding van de
winkelier was al eerder in rook opgegaan.
Militairen als ordehandhavers

Het was een vreemde zaak dat, in de negen
tiende eeuw, de militaire autoriteiten de ge
meente Naarden lieten opdraaien voor de be-

%
Sp

WÈ

-

___ _
Verpleegsters te velde, Naardense vrouwelijke leden van de Volksweerbaarheid omstreeks 1913/1914 (coll. Vestingmuseum Naarden). De namen van de jonge dames zijn bekend. De Volksweerbaarheid was een landelijke organisatie
die is opgericht in 1899.
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waking van de vestingpoorten door burgerpoortwachters. Vanaf 1851 werd de poortbewaking geheel afgeschaft. Iedereen kon vanaf
die tijd ongehinderd de meest noord
oostelijke vesting van de Waterlinie binnen
wandelen. Het leger was niet opgewassen te
gen een buitenlandse vijand, maar werd
vooral ingezet als binnenlandse ordebewa
kers, zoals uit onderstaande gegevens blijkt.
Vanaf 1851 hield de Hollandsche Maat
schappij van Landbouw wedstrijden in ploe
gen en maaien. De notabelen wilden zich te
leurgestelde en heetgebakerde Gooise deelne
mers van het lijf houden. Natuurlijk waren de
dienstplichtigen uit de Weeshuiskazerne
weer de klos: 'Door de bemoeiingen van den
heer Burgemeester van Naarden hebben Heeren Officieren van het garnizoen de beleefd
heid gehad, de wedstrijden een detachement
infanterie ter beschikking te stellen van Heeren de directie, waardoor dit feestelijk begin
van de oogst is opgeluisterd en eene goede
orde bewaard'. September 1895 is een aantal
militairen in de buurt van de Kippenbrug ge
tuige van een opstootje. Een dronken echt
paar mishandelde een bij hen inwonend tien
jarig kind. Toesnellende Naarders wilden het
echtpaar te lijf gaan. Het dronken stel werd
door militairen met de blanke sabel ontzet en
naar hun woning in de Bussummerstraat ge
bracht. Het kind werd door een 'villabe
woner' opgevangen.
Bij de onderdrukking van het Hilversumse Kermisoproer van 1899 waren ook militai
ren uit Naarden betrokken. De veldslag met
sabelhouwen en geweerschoten kostte aan
een Hilversummer het leven en negen raak
ten gewond. In Blaricum bestond vanaf 1900
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H.A. Arentsen was onderwijzer van de Vestingschool in
de periode 1886-1921 en wilde een zang- en toneelvere
niging voor dienstplichtige militairen oprichten, maar
werd door de burgemeester en de garnizoenscomman
dant in dit verband verdacht van ondermijnende
(socialistische) activiteiten (coll. Stadsarchief Naarden).

sang de militairen in te zetten tegen de Erfgooiers. De Gooise burgemeesters hadden al
jaren een conflict met de lokale veehouders.
Tijdens een geweldloze actie van enkele erfgooiers werd één van hen door een soldaat
doodgeschoten. De gedode jongeman wilde
alleen een opening graven in het koedijkje om
koeien op de Blaricummer Meent te brengen.

De Kolonie van de Internationale Broederschap.

Bij de grote spoorwegstaking van 1903 waren
de 'kolonisten' solidair met de stakers. Ze
wilden ook de Gooise Stoomtram stilleggen.
De armelijke bevolking van Huizen en Blari
cum voelde zich in haar karig bestaan be
dreigd. De volkswoede richtte zich tegen de
'kolonisten'. Uiteindelijk moesten militairen
uit Naarden de anti-militaristen beschermen
tegen de autochtone dorpsbewoners. Daarna
verzocht de Blaricumse burgemeester Ho148

Garnizoen neemt voortouw
Binnen het ingeslapen vestingstadje, met zeer
veel arme bewoners, was de tijd stil blijven
staan. Het garnizoen gaf rond de eeuwwisse
ling de stoot tot betere openbare voorzienin
gen. Het militaire zwembad was de eerste
aanwinst. Ook burgers mochten hiervan ge
bruik maken. Tot 1940 konden burgers bo
vendien gebruik maken van het militaire
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douchegebouw bij de Weeshuiskazerne. Het
leger onderzocht de waterkwaliteit van de
stadspompen en in 1898 volgde een ongun
stig rapport. Het water was niet geschikt voor
menselijke consumptie en daarom leidde dit
in 1904 tot de aanleg van de waterleiding. De
elektriciteitsvoorziening was reeds in 1899 tot
stand gekomen; vooral de verlichting in de
kazernes profiteerde hiervan. Het leidingnetwerk kwam de vestingkom binnen via mili
tair terrein, de omwalling en grachten. On
duidelijk is of het garnizoen bijdroeg aan de
aanlegkosten.
Ontspanning en sport
Op het terrein van ontspanning en sport was
de bijdrage van het garnizoen belangrijk. In
Naarden werd rond de eeuwwisseling door
enkele officieren een afdeling opgericht van
de landelijke vereniging Volksweerbaarheid.
Burgers konden lid worden van de schietver
eniging Huibert van Eijcken. Geschoten werd
er achter de Weeshuiskazerne. Een eventuele
afgedwaalde kogel ging dan over de Zoute
Gracht richting Zuiderzee. Om de ploeg fit te
houden, werden er vooraf turnoefeningen ge
organiseerd. Vier avonden per week gebeur
de dat onder leiding van de plaatselijke on
derofficieren. Ook maakte men gebruik van
de turntoestellen van de kazerne. Uit de
schietvereniging ontstond in 1900 de Gym
nastiekvereniging Keizer Otto. De eerste gymnastiekleider werd, hoe kon het anders, een
beroepssergeant. Deze sergeant De Bruin or
ganiseerde reeds in 1901 een uitvoering in het
aan de Kloosterstraat gelegen Hof van Hol
land. Het publiek bestond uit burgers en mili
tairen. De uitvoering was een daverend suc
ces en het afsluitende bal eveneens. In 1908
verkeerde Keizer Otto in nood, maar werd
gered door de nieuwe leiding onder sergeantmajoor H. van Coevorden. De plaatselijke
fanfare, Door Oefening Beter, werd in 1904 op
gericht en tot bloei gebracht door dirigent H.
A.A.A.V. Rijgersberg. Deze militair was onderkapelmeester van het zevende regiment
infanterie. Ook militairen bliezen hun partijtje
mee met D.O.B.
Het eerder genoemde Hof van Holland was

niet alleen belangrijk voor bruiloften en par
tijen. In 1903 belegde onderwijzer H.A.
Arentsen daar een vergadering. Zijn bedoe
ling was het oprichten van een zang- en to
neelvereniging ten behoeve van de dienst
plichtige militairen. Arentsen was begaan
met het wel en wee van deze jongens, die in
Naarden alleen ontspanning konden vinden
in een tiental drankgelegenheden. Burge
meester Wesseling en de garnizoenscomman
dant verdachten de onderwijzer ervan een so
cialistische vereniging op te willen richten. Ze
stuurden de rijksveldwachter J. Ederveen
naar het Hof van Holland om eens polshoog
te te nemen. Uiteindelijk kon zowel Wesse
ling als de militaire commandant geen vergaderingverbod opleggen. Uit dit prille begin
ontstond toneelvereniging Willem de Zwijger.
Militair terrein
Alle bastions en tussenliggende wallen waren
militair terrein. Op de oude kadasterkaarten
van Naarden is dat gebied weggelaten. Langs
de Oost- en Westwalstraat stonden hoge hek
ken, die aan de bovenzijde voorzien waren
van prikkeldraad. Deze binnenwallen wer
den in het voorjaar verpacht aan de vestingboeren. De maaiers en hooiers hadden toe
stemming nodig van de garnizoenscomman
dant. Toegang was alleen mogelijk met een
speciaal pasje. Ook de buitendijkse enveloppe
mocht alleen gemaaid en gehooid na toestem
ming van het militaire gezag. Het hooi werd
aldaar op een dekschuit geladen en via de
Zoute Gracht naar de Oude Haven vervoerd.
Eerst moest echter bij de Weeshuiskazerne
een sleutel worden opgehaald. De Zeebrug
was namelijk afgesloten door een hek. Overi
gens was het soms slecht gesteld met de toe
zicht op de Zeebrug. In de winter van
1915/1916 vergat het militaire apparaat de
schotbalken in de Zeebrug te plaatsen. Bij de
springvloed in de Zuiderzee overstroomde
het zeewater niet alleen het buitendijks ge
bied, maar stroomde ook onbelemmerd via
de Zeebrug de bebouwde kom van de Ves
ting binnen. De burgers belegden na dit inci
dent een protestbijeenkomst in het nabijgele
gen Hof van Holland.
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Op vier bastions waren kazernes. Bastion
Turfpoort en Nieuw Molen waren echter ge
schikt als uitgelezen speelterrein voor de ou
dere kinderen. Het was wel verboden terrein;
menigeen is achterna gezeten door de ge
meentepolitie en de marechaussee. In nood
gevallen mocht gebruik gemaakt worden van
militair terrein. De kleermaker Nees Aartsen
leed aan TBC. Er werd toestemming gegeven
om in de Lage Flank van Bastion Oranje een
zogenaamd TBC-lighuisje te bouwen. Dit
kwam te staan op een metalen ring; het huisje
kon steeds in de richting van de zon worden
gedraaid.

Naarden en de mobilisatie 1914-1918
Nederland kondigde in 1914 de mobilisatie
van het leger aan. Nederlandse dienstplichti
gen in binnen- en buitenland moesten zich
melden. De 32-jarige Naarder Willem de
Gooijer voldeed keurig aan het bevel en keer

de vanuit het buitenland terug in zijn geboor
teplaats. In zijn dagboek beschreef hij de toe
stand zoals hij die aantrof in zijn dierbaar
stadje op 7 augustus. Onderweg had hij de
eerste gevolgen van de mobilisatie reeds ge
zien. Alle mooie bomen langs de Amersfoortse Straatweg waren omgehakt, alleen de ondereindjes stonden er nog. Binnen de Verbo
den Kringen waren er zelfs al woningen ge
sloopt. Bij thuiskomst keek hij eerst in zijn
militaire zakboekje en verwachtte te moeten
afreizen naar Wormerveer. Tot zijn verbazing
en tevredenheid bleek de kazerne Oranje zijn
bestemming te zijn. Binnen de vesting was al
les in rep en roer. De doortocht van de stoom
tram was verboden. De stadspoorten werden
bewaakt. Niemand mocht zonder pasje naar
binnen en de militairen mochten de poort
niet uit. 's Avonds was het kolossaal druk,
want de militairen kregen bezoek van fami
lieleden en bekenden. Op Zondagen was het
extra druk.
Na een paar weken kwam daarin veran-
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Watersnood door de springvloed in 1916 (colt. Stadsarchief Naarden): De Kloosterstraat te Naarden is onder water
gelopen, want de militairen hadden vergeten de schotbalken te plaatsen onder de Zeebrug, waarvan het water in ver
binding stond met het buitendijkse gebied ten noorden van Vesting Naarden.
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dering, want de toestand werd voor veel
dienstplichtigen onhoudbaar. Voorlopig
mocht elke dag een zevende met verlof en
mochten de militairen tot 9 uur 's avonds de
Vesting verlaten. Dat avondverlof werd later
verlengd tot 10 uur. De dienst bestond hoofd
zakelijk uit het in en uit stelling brengen van
kanonnen op de wallen. Deze oefening bleek
overbodig, het zware geschut werd buiten de
Amsterdamse Poort in veldversterkingen ge
plaatst. Begin oktober werd Willem gedeta
cheerd op het fort 'Werk IV' te Bussum. Van
daaruit werd tegenover het restaurant 'De
Gooische Boer' fortje 'Werk V' in gereedheid
gebracht.
Na een maand kwam er in de vesting
voor Willem een baantje vrij als telefonist.
Voor hem was dat de eerste tijd een heerlijk
leventje, vooral de cursus telefoneren, seinen
en het bouwen van hoge waarnemingspos
ten. De marsen vond Willem eigenlijk wande
lingetjes en er werd ook gevoetbald. Hij hoor
de bij het Stafkwartier dat gelegerd was in
het Groot Arsenaal. Jammer genoeg duurde
dit mooie leventje maar kort. Het geschut
werd buiten de Vesting geplaatst en dus was
er daar weer werk aan de winkel. Ondertus
sen was het winter geworden, geen koude
maar een natte. In december verhuisde het
Stafkwartier naar de Weeshuiskazerne. Onze
Naarder verbaasde zich erover dat in deze infanteriekazerne nu ook artillerie gelegerd
werd. Gelukkig voor hem werd de oudere
garde afgelost door de Landstorm, die be
stond uit vrijgelote dienstplichtigen van vroe
gere lichtingen. De naam Landstorm ging 13
november 1918 over op de Bijzondere Vrij
willige Landstorm, die ontstond ten gevolge
van een oproep van het ARP Tweede Kamer
lid Duymaer van Twist. De oproep werd ge
daan aan gezagsgetrouwe dienstplichtigen
die met Groot Verlof waren. Het doel was op
te treden tegen de zogeheten staatsgreeppoging van Troelstra. Mijn vader werd lid van
de lokale afdeling tot zijn 44l>jaar. Tot zijn op
luchting kon hij tijdens de Rijnland-bezetting
in 1936 zijn uniformstukken terugsturen. De
Naardense 'Home Guard' bleef bestaan tot
1940.

Verzuilde gemeenschap
In Naarden konden de dienstplichtigen te
recht bij gelijkgezinden. Geen enkele bevol
kingsgroep had de overhand. Er waren drie
protestante kerken van verschillende richtin
gen, een katholieke kerk en zelfs (tot 1936)
een synagoge. Het aantal onkerkelijken was
tijdens de economische crisis nog gering.
De laatste gemeenteraadsverkiezing, voor
de opheffing van Naarden als militair bol
werk, was in 1923. Er was opkomstplicht en
het vrouwenkiesrecht was al ingevoerd. Het
aantal uitgebrachte geldige stemmen was
1937. De verdeling was: Rooms Katholieken
503, Anti -Revolutionairen 333, Vrijzinnig De
mocraten 700, Christelijk Historisch 289, Neu
trale Partij 109. Lijsttrekker van de laatste
partij was de huisjesmelker De Kloet. Anders
dan in Bussum, waren er in Naarden geen
kandidaten van de S.D.A.P..
Hoe groot de verzuiling was binnen de
beroepsmilitairen van het garnizoen, is niet
na te gaan. Anders dan bij de marine, zullen
er bij de landmacht weinig 'beroeps' socialist
geweest zijn. Voor de ontspanning van Jan
Soldaat was de kantine op het Promersplein,
thans in gebruik als VVV-kantoor. Verder
was er een Protestant Militair Tehuis naast
het Burger Weeshuis en een R.K. Militair Te
huis in een gedeelte van het parochiegebouw
Concordia. Indien de ouders een kleine bij
drage hadden gestort, werd hun zoon door
de plaatselijke geestelijken in de gaten gehou
den. Welke lagere scholen werden bezocht
door de kinderen, uit de gezinnen van de be
roeps, is niet duidelijk. In ieder geval bezoch
ten sommige van deze kinderen de nieuw
gestichte Comeniusschool en niet de Openba
re Vestingschool, die op loopafstand lag.
Beroepsmilitairen waren opvallende ver
schijningen binnen ons vestingstadje. In het
vooroorlogse leger droegen zij, vooral in hun
vrije tijd, een buitenmodel-uniform. De stof,
kleur en kepie weken sterk af van het tenue
van de gewone Jan Soldaat. De Adjudant On
derofficier van de Infanterie, Van Spanje,
ging zondags in zijn buitenmodel-uniform
naar de katholieke kerk. Op zijn zij droeg hij
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een grote sabel, die bij zijn uitrusting hoorde.
Als hij echter ter communie ging (richting al
taar), dan gespte hij zijn sabel af. Daarna leg
de hij die op de bank, hetgeen steeds gepaard
ging met hevig gekletter.

Mobilisatie 1939 - Evacuatie 1940

Hoewel de Vesting als militair bolwerk was
opgeheven, begon het leger deze toch in staat
van verdediging te brengen. De buitendijkse
buitengrachten waren in de loop der eeuwen
dichtgeslibd. Aan de oostzijde werd de bui
tengracht uitgebaggerd om als tankval te die
nen. De doorgang tussen deze gracht en het
Ijsselmeer werd versperd door middel van
grote betonnen cilinders met ingegoten
spoorstaven. Ook op de Oostdijk kwam een
dergelijke 'asperges-versperring'. Het heeft
niet mogen baten, alleen de veehouders had
den, op weg naar hun melkplek, last van de
obstakels. Net als in 1914 begon men in de
wallen van de Bedekte Wegen loopgraven
aan te leggen. Er kwamen ook overdekte
commandoposten en mitrailleursnesten. Dit
verontrustte de bevolking niet, want dit was
ook tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurd.
Inmiddels was de toestand wel veranderd, de
Verboden Kringen waren opgeheven. Er brak
lichte paniek uit in de Naardense buitenwij
ken. Een overijverige kapitein van het garni
zoen ging rond in het inmiddels volgebouw
de schootsveld. Hij werd begeleid door twee
soldaten, die gewapend waren met verfkwas
ten en grote potten witte verf. De kapitein gaf
opdracht bepaalde panden te voorzien van
een wit kruis. Zelfs het in aanbouw zijnde Di
aconessenziekenhuis werd voorzien van zo'n
merk. De gemerkte objecten zouden worden
opgeblazen, indien de Duitse Wehrmacht
door de Grebbelinie zou breken. De verfactie
bleef uiteraard niet onopgemerkt en de kapi
tein werd door de legerleiding teruggefloten.
Toch werd het ernst op 14 mei 1940. De
garnizoenscommandant besloot om de Ves
ting in staat van verdediging te brengen,
maar eerst moesten alle burgers het stadje uit.
De Bussumsche Courant besteedde aandacht
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aan dit gebeuren: 'Het was Dinsdagmiddag
(14 mei) een hele consternatie, toen de Vestingbewoners plotseling geëvacueerd moes
ten worden, en met pak en zak vertrekken
om in de buitenwijken van Naarden onderko
men te zoeken. Tusschen vier en zes uur trok
een tragische stoet over de Beatrixbrug, sjou
wende menschen, kinderen, bepakte fietsen,
enkele wagens en auto's, maar in de buiten
wijken stonden de huizen gastvrij open en ie
dereen vond een plaats. Verlaten van bur
gers, doch geheel bezet met Nederlandsche
militairen, bleef het oude Naarden achter,
men vreesde voor het lot van de Vesting.
Doch slechts enkele uren na het evacuatiebe
vel kwam het bericht, dat Nederland de wa
pens had neergelegd, en een zucht van ver
lichting ontsnapte vele Vestingbewoners, die
alle hoop mochten koesteren, have en goed
weer ongeschonden terug te zien.' In een vol
gend artikel stond in de krant: 'Is Naarden nu
vesting of is zij het niet'. Inmiddels waren de
eerste Duitse bezetters de vesting binnenge
drongen.
Frans de Gooijer is bestuurslid van de Stad
en Lande Stichting en publiceert regelmatig
in De Omroeper (Naarden) en de periodiek
van de Historische Kring Blaricum.
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Godard Baron van Reede-Ginkel
Een briefschrijvende officier bij de herovering van Naarden in 1673

Guus Pikkemaat

De inspiratie tot deze bijdrage aan het Vesting
Naarden-nummer van TVE leverde de fotokopie
van een brief, die ik ontving van mevrouw Hermine Manschot-Tijdink uit Doetinchem. Zij was be
zig met een onderzoek naar het interessante leven
van Ursula Philippota van Raesfelt, die in de zo
mer van 1666 getrouwd was met de één jaar jon
gere Godard van Reede, een cavalerieofficier. Bij
haar naspeuringen stuitte Hermine Manschot op
een omvangrijk familiearchief, waaruit bleek dat er
een intensieve briefwisseling had bestaan tussen
Godard en zijn vrouw. Op hun beurt voerden die
weer een drukke correspondentie met vooral de
wederzijdse ouders die zich op papier evenmin on
betuigd lieten.
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Tijdens het raadplegen van deze 'bronnen' ontdek
te mevrouw Manschot een brief die Godard
schreef aan zijn vader toen hij als hoge officier
diende in het leger van stadhouder Willem III en
in die hoedanigheid aanwezig was bij de belege
ring van de vesting Naarden, die in het rampjaar
1672 door het Franse leger was veroverd. Deze be
legering had succes; een jaar later werd de vesting
heroverd en moesten de Fransen de aftocht blazen.
In de brief van Godard aan zijn vader vermeldt hij
interessante en aardige details over het beleg en de
capitulatie.
Toen ik kennis nam van de inhoud werd ik
nieuwsgierig naar meer wetenswaardigheden over
de schrijver. Die lust werd bevredigd toen me
vrouw Manschot mij spontaan inzage gaf van de
door haar genoteerde gegevens over de echtgenoot
van Ursula Philippota van Raesfelt en mij toe
stemming verleende daarvan gebruik te maken bij
het schrijven van een artikel over Godard van
Reede-Ginkel. Het spreekt vanzelf dat ik Hermine
Manschot voor dit alles bijzonder erkentelijk ben!
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Godard van Reede (fotocollectie Iconografisch bureau/
RKD, Den Haag)

Op 4 september 1673 kwam stadhouder Wil
lem III met zijn leger vanachter de Hollandse
Waterlinie vandaan en dirigeerde zijn troe
pen naar Loosdrecht, Ankeveen en Hilver
sum. Vandaar moesten ze oprukken naar
Naarden om deze vesting te heroveren op de
Fransen, die er heer en meester waren sinds
20 juni 1672. Dat was midden in het zoge
naamde Rampjaar, toen onze Republiek der
Verenigde Nederlanden uit vrijwel alle rich
tingen werd aangevallen door de koningen
van Frankrijk en Engeland en de bisschoppen
van Munster en Keulen. Aanvankelijk had-
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den de vijandelijke legers vrij spel omdat - in
tegenstelling tot de vloot - onze defensie te
land op het punt van organisatie, bewape
ning, bevoorrading en uitrusting in een
zwaar verwaarloosde toestand verkeerde.
Een behoorlijke weerstand kon daarom niet
worden geboden en het was dan ook geen
wonder dat de vijanden succes op succes
konden boeken. Binnen korte tijd waren de
meeste steden in Overijssel, Gelderland en
Utrecht in hun handen en bedreigden de
Fransen de grenzen van Holland. Gelukkig
konden die net op tijd beschermd worden
doordat de Hollandse Waterlinie in werking
was gesteld. Deze verdedigingslijn van onder
water gezette 'aaneengesloten stroken laagge
legen polderland tussen de Zuiderzee en de
Merwede' liep vanaf Muiden via Weesp en
Nigtevecht over Abcoude en Ouderkerk naar
Uithoorn om vandaar via het Woerdense Ver
laat, Nieuwerbrug, Goejanverwelle, Schoon
hoven, Ameide en Gorcum te eindigen in het
Land van Altena.
Achter al dit water had prins Willem III
zich - na jaren te zijn uitgesloten van de be
noeming tot het hoogste ambt in onze Repu
bliek en eindelijk benoemd tot stadhouder en
kapitein-generaal van het zich haastig terug
trekkende Staatse leger - met de hem toever
trouwde slecht bewapende, ongeoefende en
gedemoraliseerde troepen net op tijd in vei
ligheid kunnen brengen. Hij vestigde zijn
hoofdkwartier in Nieuwerbrug en pakte er de
militaire zaken meteen stevig aan en trof on
middellijk maatregelen om de Fransen zo
snel mogelijk uit het land te verjagen. Hij
bracht het leger weer in goede conditie en
wist ook het moreel van zijn troepen te ver
sterken.
Het eerste doel van stadhouder Willem III
was de herovering van Naarden, omdat de
daar gelegerde Franse troepen een ernstige
bedreiging vormden voor de stad Amster
dam. Al in september 1672 achtte hij zich in
staat voor een aanval op Naarden, maar deze
mislukte doordat een plotselinge windstilte
de aanvoer van geschut en de manschappen
van het pas opgerichte Korps Mariniers over
de Zuiderzee onmogelijk maakte. Een tweede
154

poging werd ondernomen op 4 september
1673 en deze had meer succes. Over de dor
pen Loosdrecht, Ankeveen en Hilversum
rukten de troepen van stadhouder Willem III
op naar de vesting Naarden, die vrij snel ca
pituleerde. Een week later bliezen de Fransen
de aftocht en konden de Staatse troepen er als
overwinnaars binnenrukken.

Brief van een belegeraar

Over hetgeen zich bij belegering en herove
ring zoal voordeed, worden wij vrij gedetail
leerd ingelicht door een brief van iemand die
persoonlijk en nauw betrokken was bij deze
militaire operaties. In bijgaand kader is de
brief in extenso opgenomen (zie p. 155).
De ganzenveer, waarmee deze brief tot
stand kwam, werd gehanteerd door Godard
baron van Reede-Ginkel, die bij Naarden het
commando voerde over een afdeling ruiterij
in het leger van stadhouder Willem III. Deze
hoge militair was op 4 juni 1644 geboren op
het kasteel Amerongen als enig kind van Go
dard Adriaan van Reede, heer van Ameron
gen, en Margaretha Turnor, dochter van een
Britse officier in Staatse dienst. De heer van
Amerongen had zijn leven goed besteed door
een fraaie carrière te maken. Als lid van de
Staten van Utrecht werd hij aangewezen als
gedeputeerde der Staten-Generaal in Den
Haag, waar hij zich gaandeweg belast zag
met steeds belangrijkere politieke taken die
moesten worden vervuld in zowel binnen- als
buitenland. Doordat hij zijn opdrachten door
gaans met succes wist te bekronen, stond hij
in Europa bekend als een begaafd diplomaat
in dienst van de Republiek der Zeven Provin
ciën.
Zijn zoon en naamgenoot kreeg een op
voeding die bij zijn stand paste. Vader Go
dard Adriaan en moeder Margaretha waren
van mening dat hun telg het ver moest bren
gen in maatschappij en leger. Vandaar dat hij
van jongs af aan een militaire opleiding kreeg
en zich op zijn dertiende jaar al ritmeester
van een compagnie cavalerie mocht noemen.
Zo te zien zetten zijn ouders er vaart achter!
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Amsterdam den 16 September 1673
Hooch Edel Gebooren Heer ende Vaeder
Ick bidde om vergiffenisse dat mij de eere niet
gegeven
hebbe om UHE te schrijven sedert de
belegeringe van Naerden. Wij hebben geduren
de
dien tijdt, soo m et wachter nij nacht en
als facijnen te maecken soo danich geoccupeert geweest, dat ick in twaeif dagen dat
wij daer voor sijn, nimmer drie uren aen
den andere geslaepen hebbe. Hoe het dan voor
leden dijnsdach is overgegaen, nae dat drie
daegen te vooren de Franse hen geopent
waeren sal UHE ongetwijfelt al verstaen
hebben. De Franschen verliesen hier door
een groot gedeelte van haere reputatie,
hebbende deese plaetse soo slecht gedefendeert, als geen van de onse voorleden jaer
sijn gedaen, daer waer een seer goede
contrecherp om, die wel gepallisadeert
ende m et een goede gracht versien was, en
daer
laegen drie duijsent man, alle uijtgelesen
volck binnen, waer onder hondert ende
twintich peerden wel gemonteert. Sij hebben
geen uijtval of niets gedaen, maer gaeven
sich stracks soo ras d 'onse op de contrecharp
waeren. Het Regiment van Palm heeft ongemeijn wel gedaan, ende deselver genoechsaem
alleen gewonnen, alhoewel men noch
al niet laeten kan de Moffen hier

Het is echter niet waarschijnlijk dat de jonge
Godard zijn compagnie toen al persoonlijk
commandeerde. Daarvoor werd vermoedelijk
een waarnemer aangesteld, die voor zijn
diensten betaald werd uit de wedde die de
jeugdige ritmeester ontving.
Toen deze de jaren der volwassenheid
had bereikt en tot een kundig beroepsmilitair
was uitgegroeid, nam hij het hem toevertrouwde commando in eigen hand. Veel had
dat toen niet om het lijf. De grenzen van onze
Republiek bleven na de Vrede van Munster
in 1648 geruime tijd gevrijwaard van oorlogs
dreiging met als gevolg dat onze landstrijd

iets van toe te schrijven.
Men seijdt dat de Spaenschen die bij ons
sijn, nu eersdaechs vertrecken sullen
ende dan breecken gaen, sullende een gedeelte
van onse Ruijterije haer weijnich
daegen daer nae volgen. Soo ick van de
partije ben, wenste dat hervorend het
peert had, dat UHE mij heeft gelieven
te schrijven dat voor mij heeft, want
ick om een goedt peerd verlegen ben, door 't
ongeluck dat in mijn stal gehad heb. Wij sullen
nu alle daegen m et verlangen ghooren, wan
neer UHE sich op mers herwaerts begeeft.
Hoopende dar UHE eene geluckige ende voor
spoedige reijse hebben sal. Ick vertreck soo
aenstonts over de Nieuwersluijs weer naer
het leger, sal en passant mijne Compnie
ende het Regmt van UHE sien. Mijn Vaendrich is noch niet gekomen ende ben ick seer
verlegen om de neijen Man, die hij werven
most, ende aen mijn Compnie te kort sijn.
Soo ick wiste hij niet komen soude, wilde
een ander aennemen die mij het Volei.
leverde. Daer sijn al verscheijde dispuijten in
het Regimt tussen de officieren en vallen
veele klachtich over den oversten..............
Den Majoor wert seer gepresen, waermee
afbreeckende blijve
Hooch Welgebooren Heer en Vaeder
UHE Gehoorsame Soon
en dr
Godert van Reede

krachten bij afwezigheid daarvan een gemak
kelijk bestaan hadden, waardoor gemakkelijk
een zekere onverschilligheid op het gebied
van getalssterkte, opleiding, bewapening en
geoefendheid in de hand werd gewerkt. Veel
meer werd er gevergd van onze marine die in
de jaren 1652-1654 en 1665-1667 verwikkeld
raakte in een oorlog met Engeland, dat met
afgunst naar de grote Nederlandse successen
op commercieel en maritiem gebied keek en
de handelsconcurrentie van dat door 'bak
kers, brouwers en wat ingehuurde advocaten'
bestuurde republiekje aan de Noordzee graag
en voorgoed wilde uitschakelen. Vandaar dat
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Johan de Witt, de machtige raadpensionaris
van Holland en leider van de buitenlandse
politiek der Republiek, veel aandacht be
steedde aan versterking van onze vloot, maar
weinig belangstelling toonde voor ons leger,
dat dan ook allerminst was voorbereid op het
voeren van een oorlog. Dat bleek overtuigend
in het Rampjaar 1672, toen met name de troe
pen van de verraderlijke Franse koning Lodewijk XIV, gesteund door de bisschoppen van
Munster en Keulen, binnen korte tijd het oos
ten van onze Republiek wisten te bezetten en
een bedreiging vormden voor het gewest
Holland met de steden Amsterdam en Den
Haag.
Waarmee Godard van Reede-Ginkel de
eerste jaren van zijn officiersloopbaan bij de
cavalerie heeft doorbracht, had niet veel om
het lijf. Hij voerde als kolonel het bevel over
een regiment cavalerie en lag met deze leger
eenheid enige tijd in Arnhem. Verreweg het
belangrijkste in die - althans militair gezien rustige jaren was zijn huwelijk met Ursula
Philippota van Raesfelt. Op 26 augustus 1666
gaven de 22-jarige Godard en de één jaar ou
dere Ursula Philippota elkaar het jawoord in
het kerkje van Ellecom (dorpje tussen Arn
hem en Dieren aan Veluwezoom) en vestig
den zich op kasteel Middachten (in het dorp
De Steeg tussen de IJssel en de Veluwezoom),
dat de bruid van haar vader had geërfd. Ver
der bracht zij bij haar huwelijk ook nog het
Huis Harreveld (in de Gelderse Achterhoek)
en een aantal boerderijen met bossen en lan
derijen op de Veluwe, in de Graafschap en in
het Duitse Westfalen met zich mee.
Behalve rijk was de jonge bruid boven
dien een bijzonder mooie vrouw, 'een graci
euze nimf', die met haar 'donkere vurige
ogen' een grote indruk op mannen maakte.
Het was dan ook niet zo moeilijk geweest om
een goede partij voor haar te vinden. Zij werd
voorzien van een echtgenoot die stamde uit
een oud, rijk, vooraanstaand adellijk geslacht
en voor wie als enig kind een aanzienlijke er
fenis in het verschiet lag. Bovendien maakte
hij kans op een veelbelovende, eervolle mili
taire carrière. De moeder van Ursula Philip
pota, de weduwe Margaretha van Raesfelt156

Van Leefdael mocht tevreden zijn over haar
dochter.
Minder bewondering oogstte deze bij
haar schoonmoeder. Als overtuigd protes
tantse had deze er - meer dan haar man Go
dard Adriaan van Reede-Amerongen - grote
moeite mee dat haar zoon zijn hart schonk
aan een katholiek gedoopte jonkvrouw, een
'papiste', die in haar ogen behoorde tot het
kamp van 'onse vijanden'. Op haar kasteel
Middachten was zelfs een zogenaamde 'capel
kamer' ingericht, die regelmatig een gastvrij
een veilig onderdak verschafte aan priesters,
die hun zielzorgelijke bezigheden toen in het
diepste geheim moesten uitoefenen, omdat
het hun door de calvinistische overheid in de
Republiek bij plakkaat streng verboden was
de roomse gelovigen bij te staan met het toe
dienen van de 'heilige sacramenten' en het
plegen van andere 'paapse stoutigheden'.
Niettemin stond het gebrek aan sympa
thie voor katholieken bij de familie Van Raes
felt het huwelijk van hun zoon met Ursula
Philippota niet in de weg. Wel werd officieel
vastgelegd dat de kinderen uit deze verbinte
nis als erfgenamen waren uitgesloten indien
zij niet werden opgevoed in de 'ware, gere
formeerde religie'.
Minder problemen met de roomse neigin
gen van Ursula Philippota had echtgenoot
Godard. Hij was een vriendelijke, ruimden
kende en tolerante man die zijn vrouw alle
vrijheid gunde. Zij was een dame die wist
wat ze wilde en zich weinig liet gezeggen
door haar nogal bemoeizieke en bazige
schoonmoeder door wie ze zich niet liet on
dersneeuwen. Met haar man kon ze het uit
stekend vinden; beiden waren elkaar zeer ge
negen.
Onbezorgd leventje
Zo te zien had Godard het op kasteel Mid
dachten bijzonder naar zijn zin. De echtelijke
woning lag in een schitterende omgeving die
hem alle gelegenheid bood voor zijn liefheb
berijen: de jacht en de paarden. Er werden
dan ook gauw plannen gemaakt voor de aan-
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schaf van valken en jachthonden, terwijl voor
de stallen een opknapbeurt en enige uitbrei
ding werd overwogen. Het was een kostbare
operatie, waarvoor geld moest worden ge
leend bij de ouders van Godard, die zich in
tensief en gedetailleerd met de verbouwing
gingen bemoeien in de vorm van een stroom
schriftelijke adviezen. Vooral vader van
Reede liet zich op dat punt niet onbetuigd.
Zoonlief toonde zich zeer gehoorzaam en
zelfs wat onderdanig jegens zijn geldschieters
en liet zijn vader weten dat hij zich volledig
zou richten naar diens aanwijzingen. Ook in
andere opzichten gedroeg Godard zich als
een nogal volgzaam type dat weinig heil zag
in het uitlokken van conflicten. Het ging hem
kennelijk niet zozeer om gelijk te hebben als
wel om gelijk te krijgen. Zo kreeg hij in officierskringen wel eens het verwijt te horen dat
hij te amicaal was in de omgang met zijn
manschappen. Er werd van hem kennelijk
een strenger optreden tegen hen verwacht
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Ursula Philippota van Raesfelt (fotocollectie Iconogra
fisch bureau/RKD, Den Haag)

met als enig uitgangspunt het militaire adagi
um 'orde, tucht en hiërarchie'. Godard inter
preteerde deze trits principes waarschijnlijk
wat genuanceerder dan zijn collega's, en ver
moedelijk niet zonder succes.
Een en ander blijkt uit de drukke en le
vendige correspondentie die de leden van de
families Van Reede en Van Raesfelt met el
kaar voerden. Daarin komt Godard vooral uit
de verf als een bekwame officier die met
nuchtere blik de onrustbarende dingen waar
nam, die zich om hem heen afspeelden, maar
die hem zelden uit zijn evenwicht brachten.
De vele onderling gewisselde epistels geven
bovendien in vaak treffende details een boei
end beeld van de toestand in onze republiek
tijdens de aanloop tot de gevreesde oorlog
met de Franse zonnekoning Lodewijk XIV en
de aanvankelijk rampzalige ontwikkeling van
de gevechtshandelingen toen die ons land
hadden bereikt.
Het vrij onbezorgde leven dat Godard en
Ursula Philippota de eerste vijf jaren van hun
huwelijk konden leiden, werd namelijk gaan
deweg verstoord door steeds sterker worden
de geruchten over een dreigende oorlog met
Frankrijk. Vooral Godard toonde zich be
zorgd. Zijn ongerustheid betrof vooral de ge
ringe activiteit, die in de Republiek werd ont
plooid om de verwachte vijand tegenstand te
kunnen bieden. In de brieven aan zijn ouders
en schoonouders noemde hij de voorberei
dingen op een verwachte inval van de Fran
sen allererbarmelijkst. De bevelen daartoe
kon men niet anders dan uitermate slap noe
men en de uitvoering ervan had het tempo
van een schildpad. Ook over de kwaliteit van
het leger liet hij zich somber uit. Door jaren
lange verwaarlozing door de hoge overheid
was het daarmee niet best gesteld. De bevel
voering en de organisatie van onze krijgs
macht deugde van geen kant en met de slecht
geoefende en onvoltallige troepen viel nau
welijks iets behoorlijks uit te richten.
De gevolgen van dit alles - zo schreef Go
dard - werden bijvoorbeeld pijnlijk zichtbaar
bij de inrichting van de IJssellinie die zich uit
strekte van Zwolle via Deventer, Zutphen en
Doesburg tot Arnhem en moest dienen ter
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het kasteel lag te dicht bij de IJssel en dus op
een gevaarlijk geachte plek.
Ook Godard kampte met een probleem.
Hij miste zijn trompetter Cornelis die dood
ziek was, terwijl hij diens vervanger aan de
prins had moeten afstaan. Met een op handen
zijnde strijd vormde dit een ernstig ongerief,
omdat een goede trompetter in oorlogstijd
van levensbelang was. Hij moest namelijk
met zijn instrument de bevelen van zijn com
mandant in bepaalde signalen vertalen en de
ze met 'blazen' aan de soldaten doorgeven
opdat die wisten welke manoeuvres ze moes
ten uitvoeren. Over bijvoorbeeld 'aanvallen'
of 'terugtrekken' mocht geen misverstand
kunnen ontstaan.
Ondertussen spande de heer Van ReedeGinkel zich tot het uiterste in om zijn taak aan
de IJssellinie zo goed mogelijk te vervullen.
Vrijwel onafgebroken zat hij in het zadel om
tussen Arnhem en Deventer op en neer langs
de rivier te rijden om daar de door hem
noodzakelijk geachte dingen in gang te zetten
C o m m is s a ris -G e n e ra a l
en een wakend oog te houden op de voort
Godard van Reede, heer van Ginkel, kreeg gang ervan. Er was namelijk een groot aantal
opdracht om met negen compagnieën ruiters onwillige boeren opgecommandeerd voor het
positie te kiezen in de Havikerwaard aan de verrichten van graafwerk bij het aanleggen
IJssel. Dit gebied lag niet ver van het kasteel van schansen en stellingen. Verder waren er
Middachten en hij bevond zich dus vlak bij schutters uit de steden gerekruteerd als hulp
huis. Vanwege de gunstige ligging daarvan troepen, maar deze wisten niets van oorlog
bij de rivier kreeg Godard van hogerhand het voering en bleken totaal niet berekend voor
vriendelijk doch dringend verzoek om zijn hun taak. Bovendien waren ze snel gedemo
woning beschikbaar te stellen voor huisves raliseerd. Ook baarde het Godard zorgen dat
ting van de zogenaamde Gedeputeerden te de IJssel vanwege de lage waterstand op ver
velde, die namens de Staten-Generaal het le schillende plaatsen gemakkelijk doorwaad
ger vergezelden tijdens militaire campagnes baar was. Uit zijn brieven wordt duidelijk dat
en hun goedkeuring moesten hechten aan de de heer van Ginkel nauwelijks aan nachtrust
plannen van het opperbevel voordat die uit toekwam en oververmoeid raakte. Tot dit
gevoerd konden worden. De legerleider was laatste zal zeker ook hebben bijgedragen dat
namelijk verplicht bij alle belangrijke aangele de tot corpulentie neigende Godard zich niet
steeds even gemakkelijk moet hebben ge
genheden deze gedeputeerden te raadplegen
Het was duidelijk dat het verzoek om voeld tijdens zijn vaak té langdurig verblijf
huisvesting van dit gezelschap bezwaarlijk op een paardenrug. Zijn inspanningen bleven
kon worden geweigerd en dus moest Ursula kennelijk niet onopgemerkt; Godard mocht
Philippota met veel spijt en tegenzin het huis zich verheugen over zijn benoeming tot comMiddachten ontruimen om voorlopig onder missaris-generaal, een hoge functie, waarvoor
dak te vinden bij haar schoonmoeder in tot zijn ergernis de bezoldiging echter uitbleef
Amerongen. Toch zag ze wel in dat haar ver vanwege het nijpende geldgebrek bij de over
trek van Middachten onontkoombaar was; heid.

verdediging van het oostelijk deel van onze
Republiek. Ondanks de steeds zorgelijker
wordende berichten uit Frankrijk, dat op 5
april 1672 eindelijk met een officiële oorlogs
verklaring kwam, was er begin april 1672 aan
de IJssel nog geen behoorlijk kanon te vinden.
Aan een dringend advies van Godard aan de
legerleiding om extra manschappen te wer
ven voor versterking van de ruiterij kon geen
gevolg worden gegeven wegens gebrek aan
geld. Voor de verdediging van de vrij lange
IJssellinie, waren niet meer dan 20.000 man
beschikbaar. Wat er aan mankracht en mate
rieel ontbrak, probeerde men van hogerhand
te compenseren met grootspraak vol heiden
taai. De IJssellinie zou tot het uiterste worden
verdedigd! Men zou liever sterven dan een
vijand de rivier laten passeren, want dat bete
kende de ondergang van onze Republiek!
Kortom, men zou vechten als een leeuw!
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Haastige terugtocht

neus voor militaire zaken te hebben met zijn
eerder verkondigde, maar toen door niemand
Op 20 mei 1672 vond er tussen Zutphen en
gedeelde mening dat men het IJsselleger be
Deventer een algehele inspectie van de troe ter kon terugtrekken om aan een in zijn ogen
pen plaats, waarbij natuurlijk ook Godard
dreigende omsingeling te ontkomen. De ge
van de partij was. De wapenschouw bood
deputeerde was bang voor een Franse aanval
weliswaar een fraai schouwspel, maar was
op Nijmegen en Schenkenschans om daarmee
volgens Ursula Philippota, die dit vertoon ge een doorbraak te forceren in de Betuwe. Zijn
ïnteresseerd gadesloeg, eigenlijk niet meer
vrees werd al gauw bewaarheid. Het Franse
dan een keurig opgetuigde verzameling van
opperbevel koos niet voor een offensief aan
'veel onkundig volk' met weinig discipline.
de IJssellinie, maar zag meer heil in een aan
Een paar dagen later openden de Fransen
val op de Betuwe. Omdat vanwege de droge,
met 120.000 man en met - naar gezegd
hete zomer de waterstand in de Rijn uitzon
werd - door Amsterdam geleverde munitie
derlijk laag was, bezat de rivier enkele ge
de lang verwachte vijandelijkheden. De troe makkelijk doorwaadbare plaatsen, zoals bij
pen van koning Lodewijk XIV rukten vrijwel
het Tolhuis te Lobith. Daar en bij Schenken
ongehinderd op langs de Rijn om Nederland
schans bevonden zich weliswaar stellingen
vanuit het Oosten binnen te vallen. Over hun
ter bescherming van de Betuwe, maar die wa
snelle en niet te stuiten opmars maakte Go ren van geen nut meer omdat ze door een
dard van Reede zich grote zorgen. In korte
misverstand tussen de legerleiding en de lo
tijd was een groot aantal steden, waaronder
kale commandant (een veel voorkomend eu
Bredevoort, Groen 1o, Doetinchem en Does vel in die dagen) praktisch verlaten waren.
burg, in vijandelijke handen. Zonder enige
De bezetting had zich teruggetrokken op
vorm van verzet hadden ze gecapituleerd.
Arnhem. Zo staken de Fransen dan op de
'Als we niet beter weerstand bieden - zo no door Beverningk voorspelde plaats bij Lobith
teerde een geschokte Godard - kunnen de
op 12 juni 1672 vrij gemakkelijk de Rijn over.
Fransen binnen zes weken in handen krijgen
De toegang tot de Betuwe lag voor hen volle
waarvoor onze voorouders 80 jaar gevochten
dig open en daarmee de weg naar het hart
hebben'. De vijand vertoonde zich dagelijks
van Holland.
al openlijk aan de IJssel en er gingen geruch
Toen dit bericht de legerleiding had be
ten rond over hun schandelijk optreden met
reikt en het gevaar van een omsingeling nu
plunderingen en verkrachtingen.
werkelijk dreigend aanwezig was, werd
Het snelle succes van de Fransen had een besloten tot een haastige terugtocht van het
kwalijke invloed op het toch al niet hoge mo IJsselleger. Terwijl een paar duizend man
reel van de Staatse troepen, dat een schrikba schappen daarvan aan de rivier achterbleven,
rend aantal deserteurs telde. Ook vele opge marcheerde het merendeel der troepen onder
trommelde, maar voor hun arbeid nog steeds
stadhouder Willem III naar Utrecht. Daaron
niet betaalde boeren kozen het hazenpad zo der bevond zich ook Godard van Reededra ze aan de overkant van de rivier een vij Ginkel met zijn cavaleristen.
and in het oog kregen. Dit nam niet weg dat
De Domstad had voor hem echter een on
tijdens een op 5 juni te Arnhem gehouden
aangename verrassing in petto. Verbaasd en
krijgsberaad besloten werd om ondanks de
verbolgen verhaalt hij in een van zijn brieven,
ongunstige oorlogssituatie de IJssellinie tot
dat het stedelijk bestuur van Utrecht weiger
het uiterste te verdedigen.
de het leger en zijn bevelhebbers de stad bin
Zover zou het echter niet komen. Een van
nen te laten. Tot grote woede van de stadhou
de gedeputeerden te velde, de bekwame Hie der bleven de poorten gesloten uit angst voor
ronymus van Beverningk, verblijf houdende
plundering door gedemoraliseerde militairen.
in het door het echtpaar Van Reede-Ginkel
Besloten werd Utrecht niet te verdedigen,
ontruimde huis Middachten, bleek een goede
maar het aan zijn lot over te laten. Toen de
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Fransen verschenen, gaf de stad zich dan ook
prompt over. Godard vond de hele situatie
hoogst beschamend en noemde het gedrag
van Utrecht beneden peil.
Enige dagen later wist stadhouder Willem
III met zijn troepen net op tijd achter de ein
delijk in staat van verdediging gebrachte Hol
landse Waterlinie te komen en daar een vijftal
nieuwe posten in te richten. Zo werden er
sterke legereenheden geplaatst in Muiden,
Bodegraven, Goejanverwelle, Schoonhoven
en Gorcum. De stadhouder vestigde zijn
hoofdkwartier te Nieuwerbrug, waar de Wa
terlinie het smalst was en niet meer dan twee
kilometer breed was. Overigens had het veel
moeite gekost om de Hollandse Waterlinie in
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staat van verdediging te brengen. Overal en
van hoog tot laag had een onwillige en soms
zelfs agressieve bevolking zich verzet tegen
de inundatie van de weilanden tussen Mui
den en Gorcum.
Bekwaam en dapper

Ondertussen zat commissaris-generaal Go
dard vrijwel op zwart zaad. Hij ontving geen
traktement meer, omdat hij diende bij troe
pen die betaald werden door Gelderland,
Overijssel en Utrecht. Nu deze drie gewesten
in vijandelijke handen waren, konden hij en
zijn manschappen fluiten naar zijn centen.
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Plattegrond van de vesting Naarden na de gedwongen afbraak van 1572 en de daarop volgende vernieuwing, zoals
die ook tot 1672 moet zijn geweest (uit zeventiende-eeuwse Atlas van Blaeu, Stadsarchief Naarden)
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Voorlopig immers waren de nog vrije gewes
ten niet van plan de betalingsverplichtingen
van de bezette gebieden over te nemen. Go
dard zag zich genoodzaakt een en ander uit
eigen of geleende middelen te financieren.
Dit soort ongerief bezorgde de heer van
Reede-Ginkel wel de nodige ergernis, maar
brachten hem niet van zijn stuk. Zijn vrouw
daarentegen wond zich over de wanbetaling
aan haar man aanzienlijk steviger op. In een
brief aan haar man drong zij er op aan dat hij
ontslag zou nemen als officier en het leger
zou verlaten. Per kerende post kreeg zij ech
ter te verstaan, dat Godard daarvoor niets
voelde. Godard liet kort en krachtig weten
dat hij op zijn post bleef en zijn land niet in
de steek kon laten nu dat in een diepe crisis
verkeerde. Met de betaling zou het wel loslo
pen, dacht hij. Zou de heer van Ginkel daar
van zo zeker zijn geweest als hij geweten had
dat in regeringskringen op dat moment ge
vreesd werd voor de financiële ineenstorting
van het rijke gewest Holland?
Zodra Godard zich met zijn afdeling rui
terij achter de Hollandse Waterlinie bevond,
kreeg hij Schoonhoven als standplaats aange
wezen. Daar mocht hij zich in juli 1672 ver
heugen in de komst van zijn vrouw die liet
kasteel Middachten, waar nu de Fransen
huishielden, verlaten had en in Amsterdam
was neergestreken. Het was in die dagen
geen ongewone zaak dat officiersvrouwen
hun mannen gezelschap hielden in hun gar
nizoensplaats. Ze brachten daar wat leven in
de brouwerij en bezorgden de heren de nodi
ge afleiding als er niet gevochten werd.
Uit de gevoerde correspondentie valt op
te maken dat het er achter het veilige water
vrolijk aan toe ging. Omdat het een hete zo
mer was, zocht men vaak verkoeling op de
Lek, waar men graag ging spelevaren met
aan boord veel proviand en drank. Men ver
maakte zich kostelijk op de rivier zonder dat
men zich veel aantrok van het vijandelijk
tromgeroffel en het trompetgeschal dat aan
de overkant soms opklonk. Het oorlogsru
moer in de verte mocht de pret niet drukken.
De angst voor een doorbraak van de Fransen
was in juli voor een groot deel verdwenen.

Van het Waterliniefront viel in juli 1672 wei
nig nieuws te melden; het bleef er doorgaans
vrij rustig. Daardoor kreeg de stadhouder ge
legenheid zijn leger zo goed mogelijk op orde
en sterkte te brengen, waardoor het moreel
aanzienlijk steeg, vooral toen de keurvorst
van Brandenburg en de Oostenrijkse keizer
met beloften kwamen van militaire steun die
voor een deel te danken was aan de diploma
tieke inspanningen van Godards vader, de
heer van Reede-Amerongen.
Dank zij dit gesterkte moreel durfde de
stadhouder op militair gebied enig initiatief
te ontplooien door bijvoorbeeld een poging te
wagen tot herovering van Woerden. De aan
val mislukte echter door het klungelige optre
den van zijn oom, de generaal Frederik van
Nassau-Zuylestein. Begin augustus 1672
kreeg Van Reede opdracht zich met zijn een
heid van Schoonhoven naar Nieuwpoort aan
de overkant van de Lek te begeven, waar hij
wederom bezoek van zijn vrouw kreeg. Uit
alles bleek dat Godard en zijn vrouw bijzon
der op elkaar gesteld waren.
Ruim twee maanden later schrok Ursula
Philippota hevig van het bericht over hetgeen
haar man was overkomen toen die half okto
ber 1672 verwikkeld was geraakt in een fel
gevecht bij Schoonhoven. Hij was toen een
der commandanten van een groep van vijf
honderd cavaleristen die een aanval onderna
men op de Fransen. Aanvankelijk leek de
operatie met succes te worden bekroond,
maar liep uit op het tegendeel doordat een
aantal niet voor hun taak berekende officie
ren met onduidelijk bevelen grote verwarring
zaaiden. Daardoor raakte Godard in groot ge
vaar, maar wist op het nippertje aan de dood
te ontsnappen. In de ontstane wanorde had
hij zich buitengewoon bekwaam en dapper
gedragen en een totale ondergang van zijn
eenheid weten te voorkomen. Het bericht
hierover bereikte ook stadhouder Willem III,
die hem naar zijn hoofdkwartier uitnodigde
om hem in aanwezigheid van wel vijftig hoge
officieren voor zijn optreden uitvoerig te prij
zen en te danken. Er kwamen - zo liet hij ron
kend van genoegen en trots weten - zelfs
omhelzingen aan te pas! Verder zag hij zich
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benoemd tot brigadier (bepaalde rang voor
een hoofdofficier), hetgeen een niet onaan
zienlijke promotie was. Bovendien kreeg hij
de toezegging dat de Staten van Holland
voortaan voor de betaling van zijn traktement
voor hun rekening zouden nemen. Zijn inge
nomenheid met dit laatste duurde echter niet
lang; voorlopig zou die betaling op de lange
baan geschoven worden omdat het gewest
Holland geen penning meer in kas had.

Nachtmerrie

Inmiddels bezorgde de naderende winter de
legerleiding enige kopzorgen. Wanneer een
strenge vorst het beschermende water tot een
stevige ijsvloer bevroor, zouden de Fransen
daarover gemakkelijk tot in Holland kunnen
doordringen. Godard had al bij geruchte ver
nomen dat de vijand bezig was zich op grote
schaal te voorzien van schaatsen en 'ijskrappen' om de dragers te behoeden voor uitglij
den.
De heer Van Reede-Ginkel zou de winter
echter niet in Holland doorbrengen. Hij kreeg
opdracht zich met zijn afdeling ruiterij vanuit
de Alblasserwaard naar Charleroi te begeven.
De tocht naar deze stad in de zuidelijke Ne
derlanden (het huidige België) werd een ware
nachtmerrie voor mens en dier. Niet alleen
waren de dagmarsen lang en vermoeiend,
maar ook werden manschappen en paarden
geteisterd door een stevige vorst. Dit ongerief
werd nog verergerd door een nijpend gebrek
aan voedsel, waardoor de weerstand van
man en paard extra snel afnam. Het duurde
dan ook niet lang of er braken tot overmaat
van ramp besmettelijke ziekten uit zoals dif
terie en tyfus, waaraan heel wat militairen be
zweken.
Bij aankomst in Charleroi sloegen uitput
ting en oververmoeidheid ook bij Godard toe.
Nadat hij twintig uur bijna onafgebroken en
in bittere kou in het zadel had doorgebracht,
werd hij overvallen door een aanhoudend ho
ge koorts. Een en ander liet zich zo ernstig
aanzien dat voor zijn leven gevreesd werd en
hij in opdracht van stadhouder Willem III
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met twee andere hoge officieren naar Brussel
gebracht werd om in een hotel genezing te
zoeken. De hoop op herstel werd daar echter
zwaar beproefd toen plotseling ook nog één
kant van zijn lichaam verlamd raakte en hij
moeite kreeg met spreken. Vermoedelijk was
er sprake van een lichte beroerte. Of het aan
de hem toegediende aderlatingen lag, weten
we niet, maar in tegenstelling tot zijn beide
zieke metgezellen die aan hun ziekte bezwe
ken, redde Godard dank zij zijn ijzersterke
gestel het leven. Hij mocht zich verheugen in
een proces van langzaam herstel.
Begin 1673 was hij - zo schreef hij zijn
dodelijk geschrokken vrouw - al weer in
staat geweest tot een klein ritje per koets. Dat
was hem uitstekend bevallen, alhoewel hij
zich nog steeds erg slap bleef voelen. Wat la
ter liet hij zich per schip naar Den Haag ver
voeren, waar hij sterk vermagerd arriveerde
en zich aan de liefdevolle zorgen van zijn
vrouw mocht toevertrouwen.
Zo te zien zorgde het verblijf in huiselijke
kring bij de heer van Reede-Ginkel voor een
spectaculair herstel. Veertien dagen later na
melijk voelde hij zich weer in staat om zich
bij zijn regiment te voegen dat bij Gorcum
lag. Manschappen en paarden moesten zich
gereed maken voor de strijd. Omdat het we
derom stevig vroor, kon de ijsvloer van de
Hollandse Waterlinie door de Fransen gemakkelijk gebruikt worden voor een verras
singsaanval. De vreugde die Godard voelde
toen hij weer bij zijn mannen was, werd ech
ter getemperd toen hij de naam hoorde van
de man onder wiens commando hij stond.
Dat was Willem Adriaan graaf van Hornes
die weliswaar een dapper man was, maar van
wie Godard betwijfelde of hij voldoende ca
paciteit bezat om een belangrijke plaats als
Gorcum te verdedigen. Een grotere tegenslag
was het voor hem dat hij gepasseerd was
voor de post van wachtmeester-generaal,
waarnaar hij gesolliciteerd had en die hij zelfs
enige tijd ad interim en met veel succes had
vervuld. Hij toonde zich hierover in zijn cor
respondentie buitengewoon geraakt en liet al
lesbehalve vleiend uit over de onbereken
baarheid van stadhouder prins Willem III die
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hem de begeerde aanstelling had moeten ge
ven, omdat hij die verdiend had. Godard was
zo teleurgesteld en kwaad dat hij er in ernst
over dacht ontslag te nemen en het leger voor
gezien te houden. Maar lang duurde zijn
boosheid niet. Hij moet zich gerealiseerd heb
ben dat hij voor zijn leeftijd (29) eigenlijk niet
te klagen had over zijn carrière, en kwam ver
moedelijk tot het inzicht dat hij de prins beter
te vriend kon houden en dat geduld een
schonere zaak was dan ongeduld.

H erovering van N aarden

Ondertussen was de Hollandse Waterlinie zo
versterkt en bemand, dat er normaal gespro
ken geen vijand doorheen kon komen. Maar
door schade en schande wijs geworden werd
het leger door het opperbevel voortdurend in
staat van paraatheid gehouden. En ook werd
er zorg voor gedragen dat het moreel van de
troepen hoog bleef. Weliswaar waren de toe
gezegde Brandenburgse en Oostenrijkse
hulptroepen niet komen opdagen, maar daar
stond tegenover dat in het voorjaar van 1673
de vader van Godard erin geslaagd was om
namens de Staten van Holland in Duitsland
vierduizend man aan nieuwe troepen te wer
ven. In juli arriveerden de eerste eenheden
daarvan in Alkmaar. Volgens Godard waren
het 'dappere kerels'. Hij kon het weten omdat
hij een compagnie uit dit zogenaamde
'regiment Van Amerongen' aan zijn legereen
heid mocht toevoegen.
De heer van Reede-Ginkel mocht in juli
1673 tot zijn tevredenheid constateren dat het
leger van de Republiek in uitstekende condi
tie verkeerde en kon van zijn eigen man
schappen zeggen dat zij bezield werden door
een 'ongewone dapperheid'. De duidelijk
waarneembare verbetering van het moreel
onder zijn officieren en manschappen bracht
prins Willem III ertoe om nogmaals een aan
val te ondernemen op Naarden. Een eerdere
poging in het najaar van 1672 om deze be
langrijke vesting op de Fransen te heroveren
was mislukt door windstilte, die de aanvoer
van materieel en manschappen over de Zui

derzee onmogelijk had gemaakt. Maar nu
kon de aanval gemakkelijk over land worden
uitgevoerd.
Toen Godard op 4 september 1673 met
zijn afdeling cavalerie in het 25.000 man tel
lend leger van stadhouder Willem III naar
Naarden oprukte, werd er gerekend op aan
zienlijke tegenstand van het Franse garni
zoen. Dat telde - naar men vernomen had ongeveer drieduizend man en die hadden
sinds de aanval in het vorige jaar de vesting
aanzienlijk versterkt met bolwerken, palissa
den en een smalle buitengracht.
Maar de vrees voor krachtige weerstand
door de Fransen in Naarden bleek al gauw
ongegrond. Bij nadering van de Staatse troe
pen bleef alles rustig. Vanaf de wallen werd
nauwelijks een schot gelost en geen Frans
man verliet de stadspoorten voor een uitval.
Deze onverwachte kalmte gaf de belegeraars
goede hoop op de afloop; er lag duidelijk een
overwinning in het verschiet. Die liet niet
lang op zich wachten. Nadat op 6 september
de vesting volledig was ingesloten, de stad
vervolgens van zowel zeezijde als zuidzijde
(Galgeberg) met artillerievuur was bestookt,
en er loopgraven waren aangelegd, werd om
11 uur in de avond van de elfde september de
aanval geopend, die tot succes leidde. De vol
gende dag al gaven de Fransen de vesting
aan stadhouder Willem III over en trokken af
met vliegend vaandel en slaande trom, dus
met de zogenaamde 'krijgsmans-eer'.
Over hoe het bij een en ander toeging,
worden ons interessante details opgedist
door de hierboven afgedrukte inhoud van de
brief die Godard aan zijn 'hoogedelgeboren
heer en vader' in Hamburg schreef. Voor hem
was de belegering van Naarden geen pretje.
In de dagen dat hij voor de vestingwallen lag,
had hij nauwelijks drie uur per nacht kunnen
slapen, 's Nachts droeg hij zorg voor de
wachten en overdag hield hij toezicht op het
vervaardigen van takkenbossen (facijnen) die
gebruikt werden voor het dempen van de
gracht en voor bescherming van stellingen.
De snelle capitulatie van het Naardens
garnizoen werd door Godard nogal laatdun
kend bejegend. Hij vond dat de Fransen een
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flink deel van hun reputatie kwijtraakten
door hun slappe verdediging. Hoewel de ves
ting door een met palissaden versterkte contrescarp (buitenwal) en een 'goede gracht'
omgeven was, had de uit drieduizend man
bestaande bezetting, geheel bestaande uit
'voortreffelijk volk', zich volkomen gedeisd
gehouden. Dat de heer van Reede-Ginkel een
rascavalerist was, bewees hij wel door zijn
nadrukkelijke vermelding, dat de Fransen in
Naarden de beschikking hadden over hon
derd en twintig paarden die voorzien waren
van een uitstekende uitrusting. Desondanks
was er geen uitval gedaan of iets anders on
dernomen. Zodra de Staatse troepen op de
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buitenwal waren verschenen, hadden de
Fransen zich overgegeven. Dat hun geringe
verzet grotendeels te maken had met een
groot gebrek aan artillerie in de vesting, ver
meldt Godard niet. Met slechts dertien vuur
monden op de wallen konden de Fransen
weinig uitrichten. Voor dit detail had Godard
kennelijk geen interesse. En vermoedelijk gaf
hij uit propagandistische overwegingen het
gedrag van de vijand liever een dusdanig ne
gatief tintje, dat de houding van zijn eigen
Staatse leger er zo gunstig mogelijk tegen
afstak. Met respect noemde hij het ongemeen
dapper optreden van de helaas gesneuvelde
kolonel Palm. Aan de activiteiten van diens
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regiment was de snelle capitulatie van Naar
den te danken, hoewel daartoe ook - hier
druipt wat ergernis uit Godards pen - het op
treden van 'de Moffen' (Brandenburgers) het
nodige scheen te hebben bijgedragen.
G u n st van de S tad h o u d er

Hoezeer het militaire bestaan hem in zijn
greep had en hoe serieus hij zijn taak vervul
de, bewees Godard met het nadrukkelijk ver
zoek aan zijn vader om bij diens komst naar
Holland het paard mee te brengen, dat hij
zijn zoon indertijd beloofd en inmiddels ge
kocht had. Met ongeduldig verlangen zag
Godard dan ook naar zijn vader uit, want met
het oog op de komende afmars van zijn een
heid zat hij dringend om een goed paard ver
legen, nu het zijne een ongeluk in de stal was
overkomen. Verder maakte hij zich zorgen
om zijn nog steeds niet teruggekomen vaan
drig die belast was met het werven van man
schappen om zijn compagnie weer op sterkte
te brengen. Als hij wist dat zijn vaandrig niet
meer zou komen opdagen, zou hij meteen
een andere in dienst nemen om hem het volk
te leveren dat hij nodig had.
De belegering van Naarden en alles wat
daarmee samenhing of daarvan het gevolg
was, alsook de zorgen en de vermoeidheid
die hij daarbij moest doorstaan, hadden ken
nelijk andermaal een aanslag gepleegd op
zijn gezondheid. Zwaar ziek en totaal uitge
put verscheen hij bij zijn vrouw in Den Haag,
bij wie hij humeurig klaagde over koorts en
benauwdheid. Bovendien werd hij ook ge
kweld door aambeien, vermoedelijk een ge
volg van de aanhoudende langdurige ritten
in het zadel, waartoe hij zijn zwaar geworden
lichaam verplichtte. Uiteindelijk echter wist
hij zijn kwalen te boven te komen, hoewel ze
hem zijn verdere leven van tijd tot tijd bleven
plagen.
De nauwlettende en vooral succesvolle
manier waarop de heer van Reede-Ginkel zijn
militaire commando vervulde, was stadhou
der Willem III niet ontgaan. De goede en
trouwe diensten, die Godard hem bewezen

had, konden niet langer beloond worden met
eervolle vermeldingen en omhelzingen. De
dank voor diens trouwe en goede diensten
moesten onderhand een wat substantiëler ka
rakter krijgen. Vanaf het moment dat Godard
een waardevolle bijdrage had geleverd aan
de herovering van Naarden, ging het met zijn
carrière bergopwaarts. In 1675 ontving hij de
hem eerder ontglipte benoeming tot commissaris-generaal van de cavalerie en zag hij zich
aangesteld als luitenant-opperjagermeester
van de Veluwe, een hoogst belangrijk ambt in
dit deel van Gelderland. Verder werd hij toe
gelaten tot de ridderschap, werd benoemd tot
gouverneur van Utrecht en ontving het com
mandeurschap van de Duitse Orde. Het wa
ren ambten en functies, waaraan behalve eer
ook financiële voordelen verbonden waren.
En die laatste kwamen de heer Van ReedeGinkel bijzonder goed van pas.
Hoe hoog Godard in de gunst van de
stadhouder gestegen was, bleek ook uit het
zadeltje en de toom, die zijn zoontje Frits van
hem cadeau kreeg voor het paardje, dat een
geschenk was van zijn grootvader. Wel bleef
het vervelend dat hij nog steeds op uitbeta
ling van zijn officierstraktement moest wach
ten evenals zijn manschappen op hun soldij.
Om deze tevreden te houden zag Godard
zich genoodzaakt om bij het in gebreke blij
ven van de overheid de achterstallige bedra
gen dan maar uit eigen zak te betalen. Hoe
wel dit hem bijzonder ergerde, wilde hij zijn
probleem niet met de prins bespreken. Hij
vond dat die al genoeg aan zijn hoofd had.
Wel liet hij zich tegenover enige intimi ont
vallen, dat hij niet meer ten strijde zou trek
ken als hij zijn geld niet kreeg. Maar zover
kwam het niet; de commissaris-generaal der
cavalerie bleef het leger en de stadhouder
trouw en zou nog meer carrière maken, ter
wijl ook zijn relatie tot de stadhouder steeds
hechter en vertrouwelijker werd.

B edolven o n d er eerb ew ijzen

In de zomer van 1676 lag Godard met zijn
troepen voor Maastricht om die stad op de
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Fransen te heroveren. Dat lukte echter niet
vanwege de uitbraak van een dysenterieepidemie, die in het leger veel dodelijke
slachtoffers maakte. Ook Godard raakte be
smet; hij kreeg hoge koorts, kon 'niets bin
nenhouden' en ijlde zelfs. Omdat de legerart
sen met aderlaten en purgeren niets bereikte,
vertrok Godard doodziek naar Den Haag om
daar bij zijn vrouw beterschap te zoeken. Die
moet zich doodgeschrokken zijn bij de aan
komst van haar doodzieke man die zo schrik
barend mager en verzwakt was, dat hij ook
mentaal van slag leek. Maar dank zij de zor
gen van zijn liefhebbende vrouw en zijn
doortastende moeder kwam Godard er weer
bovenop. Begin oktober 1676 was hij zijn
kwalen te boven, maar moest nog flink aan
sterken. Zijn hand beefde bijvoorbeeld nog bij
het schrijven.
Bij dat genezingsproces kreeg hij de steun
van prins Willem III, die hem uitnodigde
voor een hertenjacht op de Veluwe. Het ver
blijf in de bossen met hun frisse en geurige
herfstlucht en de invitatie voor een tweede
jachtpartij op Soestdijk maakte hem al gauw
weer de oude, temeer omdat de prins hem
plechtig beloofde dat hij op korte termijn de
betaling van zijn achterstallig traktement te
gemoet mocht zien. Alles zou in orde komen!
Weliswaar bleek deze toezegging met een
korreltje zout genomen te moeten worden,
maar dit deed niets af aan de verhouding met
de stadhouder, die nog steeds een hoge dunk
had van de heer Van Reede-Ginkel. Dat viel
wel af te leiden uit de benoemingen die hem
de eerstvolgende jaren ten deel vielen. Toen
hij in 1688 de stadhouder vergezelde naar En
geland, waar Willem III koning zou worden,
had hij de rang van luitenant-generaal bereikt
en werd in 1690 benoemd tot opperbevelheb
ber van het Hollands-Engelse leger dat met
de stadhouder-koning naar Ierland trok om
daar protestantse orde op katholieke zaken te
stellen. Als blijk van waardering voor bewe
zen diensten werd hij beloond met het graaf
schap Athlone, waarvan hij de eerste graaf
was. Verder mocht hij zich ook nog baron
van Agrim noemen. Onder de benoemingen,
eerbewijzen en financiële buitenkansjes, die
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hem zijns inziens vroeger zo vaak waren ont
houden, werd hij nu bijna bedolven. Zo ge
noot hij in 1693 de eer om als generaal der ca
valerie een belangrijke bijdrage te leveren in
de Negenjarige Oorlog (1688-1697) tegen de
Franse koning Lodewijk XIV. En in 1702 zag
hij zijn carrière bekroond met de benoeming
tot veldmaarschalk.
Een jaar later echter moest Godard van
Reede-Ginkel, nog geen zestig jaar oud, het
tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Met
zijn dood kwam een einde aan het leven van
een hoog geplaatste officier in het leger van
de Republiek, dat sinds het Rampjaar weer
onder het bevel stond van een stadhouder uit
het huis van Oranje. Tevens betekende Go
dards overlijden het einde van een ongemeen
boeiende correspondentie, die in zijn heldere
eenvoud uitstekend bronnenmateriaal biedt
voor bestudering van bepaalde aspecten van
onze zogenaamde Gouden Eeuw. Men ont
dekt in deze omvangrijke correspondentie
niet alleen een intrigerend en vaak ook amu
sant beeld van een zeventiende-eeuws fami
lieleven, maar vindt ook een weloverwogen,
goed inzicht en een gezonde, vaak kritische
kijk van terzake kundige en 'ingevoerde'
mensen met betrekking tot de politieke en
militaire aangelegenheden van onze toen niet
altijd even onberispelijk bestuurde Republiek
der Zeven Provinciën. Dat valt al enigszins
op te maken uit de fraaie brief over de hero
vering van Naarden in 1673.
Het geeft daarom een goed gevoel dat de
briefwisseling van en tussen de leden van de
familie Van Reede momenteel een object van
nader onderzoek is.

Dr. G. Pikkemaat, historicus en journalist.
Was hoofdredacteur van de Gooi en Eemlander
en publiceerde ondermeer De Vesting Naar
den, Zwolle-Naarden 1996
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Het bewogen leven van het Groot Arsenaal
Ruud Gortzak
Het Groot Arsenaal in Naarden. Slechts wei
nigen zullen het historische gebouw in de
Naardense vesting nog voluit zo noemen.
Sinds meer dan tien jaar staat het inmiddels
vooral bekend als het Design Centrum van Jan
des Bouvrie. De jaren daarvoor was het, tot
aan 1987, in bezit van het ministerie van De
fensie. Als beveiliging tegen en afschrik voor
de vijand, had het echter reeds lang geen be
tekenis meer. En toch was dat ooit de voor
naamste functie van het gebouw. Toen de
Prins van Oranje, Stadhouder Willem III, aan
het eind van de zeventiende eeuw Naarden
bevrijdde van de Franse overheersing ijverde
hij voor de versterking van de stad en drong
hij aan op de bouw van het tuighuis.
Zijn oproep was niet aan dovemansoren
gericht. Op een gedenksteen kunnen degenen
die de Latijnse taal machtig zijn nog altijd le
zen dat 'krachtens een besluit van de Hoog Mo
gende Staten van Holland de burgemeesters van
Delft en Amsterdam, Harpert Tromp en Nicolaas
Witsen, een uitmuntend tuighuis uit zorg voor en
uit liefde tot het Vaderland aan de door verschan
singen en wallen versterkte en omheinde stad heb
ben toegevoegd als beveiliging tegen en afschrik
voor de vijand en hebben dat gewijd: 1 april 1688.'

en noodrantsoenen vonden er onderdak. Tij
dens de Eerste Wereldoorlog diende het ge
bouw als kazerne voor de Infanteriebezetting
van de vesting en voor hospitaalsoldaten en
ziekendragers.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog ge
bruikten de Duitse bezetters het gebouw als
paardenmanege en autowerkplaats. Daarna
was het tot 1947 in gebruik bij het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
en werden er politieke delinquenten in bewa
ring gesteld. De firma Jongerius uit Utrecht
richtte er een werkplaats in waar de gedeti
neerden onder haar toezicht militaire vracht
wagens en motoren herstelde, die bestemd
waren dienst te doen in het toenmalige Nederlands-Indië. In 1950 werd het een depot
van de Topografische Dienst, waarbij een ka
pitaal aan stafkaarten in het gebouw opge
borgen werd. Die kaarten gingen verloren
toen op 22 november 1954 een bijzonder felle
brand uitbrak. Ondanks alle bluswerkzaam
heden kon niet voorkomen worden dat het
gebouw geheel uitbrandde. Slechts de muren
bleven overeind.

Een nieuw leven
G ebruik en ondergang

Sinds de in gebruikneming in de zeventiende
eeuw heeft het gebouw van alles meege
maakt en veel verschillende bewoners gehad.
Na veertig jaar bleek het al te klein en werd
het uitgebreid met een eerste verdieping. Het
werd door de jaren heen dikwijls belegerd en
beschoten. Het heeft, naast het wapentuig
waarvoor het bedoeld was, Hollandse, Fran
se, Pruisische en Duitse troepen gehuisvest.
Ontelbare soorten wapens en uitrustingstuk
ken waren er opgeslagen. Complete bruggen

Het duurde enkele jaren alvorens besloten
werd het Arsenaal te herbouwen, maar in
1957 kwamen Monumentenzorg en het mi
nisterie van Defensie uiteindelijk met elkaar
overeen dat het Groot-Arsenaal zoveel moge
lijk in oude stijl zou herrijzen. De restauratie
werd begroot op 250.000 gulden. Het interi
eur zou grote wijzigingen ondergaan. Op de
verdieping kwamen onderofficiersverblijven.
Verder werden er een aantal leslokalen inge
richt. Beneden kwamen een paar garages. Het
gebouw bleef tot 1986 in handen van het mi
nisterie van Defensie en werd vervolgens ei-
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gendom van de gemeente Naarden. Groot
was de vreugde echter niet. Het door Defen
sie verlaten object verkeerde in zeer slechte
toestand en gaf de gemeente, die het voor een
niet overtrokken prijs had aangekocht, de no
dige kopzorgen. Wat te doen? Men wist het
niet exact. Supermarkt? Hotel? Winkelgalerij?
Casino? Over een ding was men het eens: het
mocht geen bordeel worden.
Gevolg van alle twijfel was dat het pand
een paar jaar stond te verpieteren. Onbespro
ken bleef het weliswaar niet. Menigeen ont
wikkelde plannen voor het gebouw. Een ob
stakel bleek te zijn dat eens was vastgesteld
dat het eigendom van de gemeente diende te
blijven. In een raadsvergadering van 17 april
1990 werd door diverse gemeenteraadsleden
geconstateerd dat dit niet erg handig was.
Voor de exploitatie bestond, zeiden de spre
kers, voldoende belangstelling maar de huurconstructie zou het daadwerkelijk in gebruik
geven onmogelijk maken. Besloten werd tot

■

uitgifte in erfpacht over te gaan. Dit bleek een
goede beslissing.
Er verschenen verschillende doorwrochte
plannen. Zo stuurde op 13 juni 1990 de Ondernemingsvereniging De Eendracht een
brief aan de Burgemeester en wethouders
van de gemeente Naarden met een door de
Hollandse Beton Maatschappij ontwikkeld
plan. Dit voorzag in een ruime winkelfunctie
van het gebouw alsmede in een klein theater.
De HBM wilde ook een supermarkt in het Ar
senaal gevestigd zien. De Eendracht was niet
helemaal enthousiast over deze suggestie en
schreef: 'Hoewel het Adriaan Dortsmanplein
voor de Ondernemersvereniging als vestigingspunt voor de supermarkt de voorkeur heeft, kun
nen wij ons als alternatief hiervoor vinden in de
vestiging van een supermarkt in het Arsenaal.'
De Eendracht hoopte met het HBM-plan
een positieve bijdrage te leveren aan de in
vulling van de bestemming voor het Arse
naal, maar de gemeente was minder enthou-
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Panorama anno 1935 vanaf de toren van de Grote Kerk met het Groot Arsenaal met aanpalend bastion prominent in
beeld tegen een achtergrond van ongeschonden polderland in het Noorden (coll. Stadsarchief Naarden)
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Kaarden, Binnenhaven.

Hei Groof Arsenaal en de Binnenhaven gekiekt vanaf de Sluisbrug omstreeks 1902 (coll. Stadsarchief Naarden)

siast. In een brief van 19 augustus 1990 lieten
Burgemeester en wethouders weten dat het
plan niet geheel voldeed aan de door de ge
meenteraad vastgestelde uitgangspunten in
zake de planontwikkeling van het Arsenaal.
Daarnaast werd, aldus B. en W. niet voldaan
aan het criterium dat de planontwikkelaar te
vens eindgebruiker van het Arsenaal diende
te zijn. Het veelomvattende plan werd, kort
om, naar de prullenbak verwezen. Tijd voor
iets nieuws. Nu toonde de firma Metz en Co.
uit Amsterdam interesse. Deze firma wilde in
het Arsenaal een hotel en een restaurant ves
tigen, en er verder een Design Center plus
een filiaal van het welbekende, tamelijk chi
que Amsterdamse warenhuis Metz en Co in
onder brengen.

M etz en Co

Metz leek in de roos te hebben geschoten. Allerwege was er meer enthousiasme. CDA-

gemeenteraadslid Den Hollander zei het tij
dens de raadsvergadering van 16 december
1991 zo: 'Toen de gemeente dit pand kocht be
stond er zorg wat ermee gebeuren zou. Nu zie ik
een positief effect op Naarden.' Het VVDgemeenteraadslid Wassink gaf een pluim aan
wethouder Van Duim die erin geslaagd was
‘een vooraanstaand winkelbedrijf als Metz en Co
naar de vesting te halen’. Volgens hem zou het
Arsenaal veel koopkrachtig publiek aantrek
ken. De rest van de raad, al even enthousiast,
besloot zonder hoofdelijke stemming het Ar
senaal in erfpacht uit te geven aan Metz en
Co.
Na al de instemmende woorden volgde
er, wonderlijk genoeg, weer een periode van
grote stilte. En in de vroege zomer van 1992
begon een geruchtenstroom op gang te ko
men. Metz, werd er in en rond Naarden ge
fluisterd, wilde van het gebouw af, omdat het
de plannen die het had niet zou kunnen ver
wezenlijken. Metz werd een onbetrouwbare
partner genoemd en in Naarden groeide het

TVE 23e jrg. 2005

169

ongenoegen. Het duurde al met al nog tot
eind december van dat jaar voor er iets meer
duidelijkheid kwam. Metz liet weten een sa
menwerkingsverband te zijn aangegaan met
medeontwikkelaar Jan des Bouvrie. Het Arse
naal zou worden omgetoverd tot een han
dels- en designcentrum, een centrum voor
culturele doeleinden en zou plaats kunnen
gaan bieden aan een theater-, kantoor-, verga
der- en expositieruimte alsmede onderdak
geven aan (dienst)woningen, een hotel en een
restaurant. Wat er precies zou komen, moest
blijken op 7 januari 1993 als er een openbare
vergadering van de Monumentencommissie
is waar onder meer het Arsenaal op de agen
da stond. Maar veel duidelijkheid werd daar
nog niet geboden. Van ambtelijke zijde werd
meegedeeld dat de plannen ingrijpend gewij
zigd waren en daar moest men het dan maar
mee doen.

Jan des B ouvrie

Buiten bij het Arsenaal verschenen steeds an
dere borden. Op het ene stond te lezen dat
Studio Jan des Bouvrie zich in het Arsenaal
zal vestigen. Op een ander verscheen de
naam van nog een nieuwe partner, Hugenholtz Projectgroep. De D66 fractie in de ge
meenteraad werd het allemaal te dol en vroeg
in een interpellatie naar een volstrekt helder
beeld over de toekomst van het Arsenaal. Het
was min of meer vragen naar de bekende
weg, want D66 wethouder Maud Arkesteijnvan Willigen had hierover al uitgebreid Des
Bouvrie gesproken.
Jan des Bouvrie herinnerde zich in sep
tember 2000 tijdens een gesprek met deze
oud-wethouder in TVE: 'Ik heb altijd een speci
aal gevoel voor Naarden gehad, de sfeer, de kleine
compacte stad met zijn middeleeuws stratenpa-
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Het Groot Arsenaal ten onder aan brand in 1954 (coll. Stadsarchief Naarden)
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troon sprak mij aan. (...) Je herinnert je nog wel
dat wij elkaar tegenkwamen in 1992 hij de ten
toonstelling van Jiri Kollar in het Comeniusmuseum en ik zei je: "Ik heb interesse in het Arsenaal,
kunnen we een afspraak maken en eens praten?"
Op dat moment waren jullie als gemeentebestuur
van Naarden, net bezig een goede bestemming te
vinden voor het Arsenaal en vorige pogingen wa
ren op niets uitgelopen, dus deze vraag kwam op
het juiste moment.(...) Het Arsenaal bood mij de
kans al mijn dromen te realiseren; vooral de sfeer
van dit monumentale gebouw, de mogelijkheden
om oud en nieuw te combineren, en ook alles bij
elkaar te brengen op het gebied van woninginrich
ting, was wat ik graag wilde.'

Des Bouvrie kon het pand kopen. Met
man en macht werd daarna aan de verbou
wing gewerkt. In een snel tempo werd het ge
bouw omgetoverd van een leegstaande op
slagruimte tot een modern centrum voor alles
wat met design te maken heeft. Na de inten
sieve verbouwing vonden de meubels van
Jan des Bouvrie op de begane grond een plek,
waren er op de eerste verdieping showrooms
van verschillende woonspecialisten en was
het aan het hoofdgebouw verbonden Klein
Arsenaal ingericht voor theater, symposia en
exposities. Iedereen tevreden? Nee. De toe
komstige gebruikers van het theatertje waren
niet erg enthousiast. Zo zou bij voorbeeld het
podium veel smaller zijn dan was afgesproken en ontbraken de gordijnen die het podi
um van de zaal zouden scheiden. Jan des
Bouvrie was op zijn beurt not amused over de
ze kritiek. Hij zei:'Ik doe allemaal al dingen die
ik helemaal niet verplicht ben. Volgens het con
tract was een kale zaal al voldoende geweest.'

Maar de gordijnen kwamen er en het podium
werd groter.

Doorkijk naar binnenplaats van het Groot Arsenaal
(coll. Studio Het Arsenaal)

den met veel genoegen de champagneglazen
leeg. En al zit er dan geen chique filiaal van
Metz in het Arsenaal het trekt sinds de ope
ning wel degelijk een kooplustig en koop
krachtig publiek naar Naarden. Publiek dat
niet alleen uit Nederland komt, maar zelfs uit
Japan, Italië en andere landen.

Ruud Gortzak is oud-verslaggever van de
Volkskrant.

Bronnen
Archief van de gemeente Naarden
Archief Ondernemingsvereniging De Eendracht
Diverse artikelen uit de Gooi en Eemlander
Tussen Vecht en Eem (18e jrg., 2000, nr. 3, p. 117-118)

Gelukkig slot

Het verhaal heeft een gelukkig slot. Op vrij
dag 24 september 1993 werd het Arsenaal
met veel feestelijk vertoon geopend. De zoge
heten Bekende Nederlanders als Viola Holt,
Ursul de Geer, Frans Molenaar en Harry
Mens dronken met de vele andere genodigTVE 23e jrg. 2005
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Stadswording in de Nederlanden en
de opkomst van Naarden
Henk Michielse

Toen we als redactie zaten te brainstormen
over dit TVE-nummer rond het Vesting Mu
seum en de Vesting Naarden, kwam als van
zelf ook de vraag op hoe Naarden eigenlijk
ooit vestingstad was geworden. De geschie
denis van de huidige vesting begon na de
oorlog met Lodewijk XIV in 1672-1673 en
over die vestingstad zouden de meeste artike
len in het themanummer gaan. Maar, vroegen
we ons af, hoe zat het met het vroege Naar
den? Zouden we daarover ook niet een bij
drage moeten hebben? Er zijn nadere vraag
stellingen te over. Hoe is Naarden eigenlijk
als stad ontstaan? Wat waren de geografi
sche, economische, sociale en politieke facto
ren die tot de opkomst van Naarden hebben
geleid? Is de opkomst van Naarden uniek of
past die in een groter geheel? Helaas zaten
mediaevisten en kenners van de Gooise ge
schiedenis zoals Piet Leupen en Anton Kos
niet meer in de redactie om op die vragen in
te gaan. We moesten dus zelf aan de slag.
Het was een gelukkige omstandigheid,
dat de onvolprezen uitgever van historische
studies, Verloren in Hilversum, net een boek
had uitgebracht onder de titel Stadswording in
de Nederlanden - Op zoek naar overzicht, onder
redactie van Reinout Rutte en Hildo van Engen1. De titel van het boek kan je wel even op
het verkeerde been zetten. Bij 'de Nederlan
den' denk je aan de Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden samen, maar het boek handelt
alleen over de Noordelijke Nederlanden, het
gebied van het huidige Nederland, al gaat Ed
Taverne, oud-hoogleraar geschiedenis van ar
chitectuur en stedenbouw in Groningen, in
het laatste hoofdstuk uitvoerig in op de plaats
van Nederland in de recente geschiedschrij
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ving van de Europese stad en de internatio
nale context.
In het boek komen allerlei algemene vragen
ten aanzien van de Middeleeuwse stadsge
schiedenis uitgebreid aan de orde. Daarbij
worden verschillende steden ampel behan
deld, zoals Haarlem, Leiden, Dordrecht en
Middelburg, terwijl Middeleeuws Maastricht
zelfs een heel hoofdstuk krijgt. Naarden komt
in het boek maar 'n enkele keer voor, en dan
nog alleen in een paar noten. Voor een nadere
plaatsbepaling van Naarden binnen het ge
heel van Nederlandse stadswording moeten
we bij ons eigen tijdschrift te rade gaan. Daar
in is de afgelopen jaren (2000-2002) juist een
aantal voortreffelijke artikelen verschenen
over de wording van de stad, voor een deel
ook weer van de hand van de eindredacteu
ren van het boek, de stadshistorici Rutte en
Van Engen, naast bijdragen van de mediaevist Leupen en de Naardense historischgeograaf Henk Schaftenaar.2

Interdisciplinaire aa n p ak

De laatste tijd is er vanuit verschillende disci
plines veel onderzoek gedaan naar de wor
ding van steden in de Nederlandse gewesten.
Historisch-geografen, architectuurhistorici,
archeologen, nederzettings-historici, mediae
visten, historische stedebouwkundigen heb
ben zich met het onderwerp bemoeid. Maar
wat ontbreekt, zijn studies waarin al dit on
derzoek in een synthese wordt samengevat.
Daarom namen de beide eindredacteuren van
het boek het initiatief een aantal onderzoe
kers uit verschillende disciplines bij elkaar te
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brengen - op zoek naar overzicht - voor een stu
diedag in de vroegere kerk waarin Uitgeverij
Verloren is gevestigd. De bijdragen aan de
bijeenkomst zijn opgenomen in de betreffen
de bundel, die door deze aanpak vanzelf een
niet al te systematisch en afgestemd karakter
draagt. Desondanks is het resultaat niet al
leen van belang voor professionele stadshis
torici, maar kunnen ook de vele onderzoekers
in het gebied tussen Vecht en Eem die zich
met de geschiedenis van de daarin gelegen
steden bezig houden er veel inspiratie uit op
doen.
Al de genoemde disciplines hebben hun
eigen theorievorming, onderzoeksmethoden
en wijze van probleemstelling. Dat leidt bij de
inleider op het boek, prof. Guus Borger, tot
de vraag, wat bij de sterk verschillende belangstellingswerelden van deze disciplines
het verbindende element zou moeten zijn. Hij
ziet die verbinding in 'de wisselwerking tus
sen de gesteldheid, de inrichting en het ge
bruik van de ruimte in een tijd van grote
economische, maatschappelijke en politieke
transities'. De Middeleeuwen kenden een
diepingrijpend moderniseringsproces, de op
komst van de steden. Overal heeft men, zegt
Borger, 'op eigen wijze en rekening houdend
met de plaatselijke omstandigheden gepro
beerd een antwoord te vinden op de uitda
gingen van de nieuwe tijd.' Dat betekent, dat
aan de ene kant elke stad uniek is, maar dat
bij samenvattende studies aan de andere kant
de nadruk gelegd zal moeten worden op het
gelijke dan wel overeenkomstige.
Is een interdisciplinaire aanpak ook weg
gelegd voor stadshistorici tussen Vecht en
Eem? Interdisciplinariteit kent een zekere ge
laagdheid, zoals Borger aangeeft. Het minste
wat een onderzoeker uit de ene discipline kan
doen is het bestuderen van de relevante lite
ratuur van de aanpalende wetenschappen.
Een stap verder kan gezet worden als onder
zoekers van de aanpalende disciplines met el
kaar in een open discussie raken over de aan
pak, voortgang en nog openstaande vragen
van hun onderzoek. De meest uitdagende
vorm is, als stadsonderzoek op het terrein
van de verschillende disciplines in onderlinge

samenhang wordt aangepakt. Voor lokale en
regionale onderzoekers in ons gebied kan dit
veelvormige streven naar interdisciplinariteit
op zijn minst een aansporing betekenen om
verschillende invalshoeken te hanteren en
met gegevens uit verschillende richtingen re
kening te houden.
Wat zou dit voor Naarden kunnen beteke
nen? Onderzoekers van diverse pluimage
hebben zich recentelijk in TVE los van elkaar
met de vroege geschiedenis van de stad bezig
gehouden, ondertussen bakeleiend over de
datum waarop de stichtingsoorkonde van het
nieuwe Naarden nu precies werd uitgevaar
digd: in het vanouds veronderstelde jaar 1350
of op 6 juni 1351 zoals Van Engen en consor
ten en Piet Leupen betogen?3 De historischgeograaf Schaftenaar, groot kenner van de
landschapsgeschiedenis rond Naarden, kon
waardering opbrengen voor de manier waar
op de historici Van Engen, Kos en Rutte de
grens van de stadsvrijheid hadden aangege
ven, al moest het hem wel van het hart, dat ze
van lokale toponiemen en geografische be
grippen zoals 'stuwwal' weinig weet bleken
te hebben. Zou het niet eens tijd worden, dat
onderzoekers uit verschillende disciplines de
koppen bij elkaar steken om een nieuwe com
plete stadsgeschiedenis te schrijven? En zou
het gemeentebestuur daar niet het initiatief
toe kunnen nemen en gelden ter beschikking
stellen? Net op het moment dat dit artikel ge
schreven wordt, verschijnt er een driedelige
geschiedenis van Nijmegen. Voor Naarden en
de andere steden tussen Vecht en Eem hoe
ven het geen drie delen te worden. Een een
delig, interdisciplinair, werk over Naarden
zou al mooi genoeg zijn.

Fases in de stadswording
De meeste steden hebben een complexe ont
staansgeschiedenis, wat vaak al af te lezen is
uit een eveneens complexe en sterk gelaagde
plattegrond. Het is dan ook niet zo vrucht
baar, schrijft de historisch-geograaf Hans Re
nes in zijn bijdrage De stad in het landschap,
om zoals vroeger typologieën te ontwikkelen,
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omdat die sterk versimpelend werken en
geen recht doen aan de complexe wordings
geschiedenis van de stad. Men moet veeleer
op zoek naar de systematiek in de processen
die achter de stadswording zitten.
Wat is een stad trouwens? Vaak wordt ge
dacht, dat de belangrijkste of zelfs enige
voorwaarde het bezit van stadsrecht is. Maar
dat is zeker niet het geval. Renes noemt naast
stadsrecht als criteria: een zekere omvang
(voor een middeleeuwse stad minimaal dui
zend inwoners), een voornamelijk nietagrarische bestaanswijze, een versterking
door wallen of muren en een dichte bebou
wing. Reinout Rutte hanteert iets anders
geformuleerde termen; hij spreekt over juridi
sche (stadsrecht), morfologische (stadsmu
ren), economische (markt) en maatschappelij
ke (de aanwezigheid van handelaren) criteria.
Ook hij wijst erop, dat deze criteria niet altijd
opgaan voor alles wat stad genoemd mag
worden. Voor Naarden gelden ze in elk geval
allemaal.
Hoe is het in Nederland met de opkomst
van de steden gelopen? Renes geeft een over
zicht per eeuw, vergezeld van overzichtelijke
kaarten. Vóór 1100 ontwikkelden acht plaat
sen zich tot stedelijke nederzettingen die vrij
wel allemaal aan bevaarbaar water lagen en
een rol lijken te hebben gespeeld in de handel
op langere afstand, zoals Maastricht, Utrecht,
Tiel, Deventer. In de twaalfde eeuw is er een
lichte groei van het aantal steden (9), maar
veranderde het algemene beeld nauwelijks.
Een voorbeeld is Muiden, dat een voorhaven
was van Utrecht aan de monding van de
Vecht. In de dertiende eeuw nam het aantal ste
den sterk toe (met ca. 36), maar lag de nadruk
nog steeds op bevaarbaar water. In de veer
tiende eeuw kwamen er veel steden bij (ca. 66)
en groeiden vrijwel alle oudere steden. Die
bloei van de stad is verrassend, omdat de be
treffende eeuw er een was van landbouwcri
sis en bevolkingsdaling. Opmerkelijk is ook,
dat de meeste steden door de landsheer of
andere heren werden gesticht. In deze tijd
valt ook de stadswording van Naarden. In de
periode van de vijftiende tot de zeventiende
eeuw kwam er slechts een tiental steden bij.
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Stedelijke nederzettingen in de veertiende eeuw (uit:
Stadswording in de Nederlanden, Hilversum 2005)

Stadslandschappen
Een wat gecompliceerdere indeling wordt
ontwikkeld door Reinout Rutte in zijn bijdra
ge Stadslandschappen - Een overzicht van de
stadswording in Nederland van de elfde tot de
vijftiende eeuw. 'Stadslandschap' is een wat
verwarrende term. Bij landschap denk je eer
der aan de ruimte waarin de stad geplaatst is,
dan aan de steden zelf. Hij bedoelt ermee: een
groep steden met een samenhangende wor
dingsgeschiedenis onder vergelijkbare poli
tieke, sociale en economische omstandighe
den. Het gaat om verspreidingspatronen van
steden die in een bepaalde, dikwijls beperkte
tijd en ruimte tot stand kwamen. Wellicht ge
buikt hij de term 'landschap' ook, om niet de
schijn te wekken terug te willen keren naar
de vroegere simplistische stadstypologieën
Rutte onderscheidt negen van die
'stadslandschappen'. Het eerste wordt ge
vormd door de oudste stedelijke nederzettin
gen, die overwegend in de elfde en twaalfde
eeuw langzamerhand tot stad werden en die
bestuurlijke en handelscentra waren. Het
tweede 'landschap' omvat steden die even-
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eens te maken hadden met internationale
handelsstromen (bijvoorbeeld Dordrecht,
Zwolle, Muiden), maar van de eerste catego
rie verschilden doordat zij een minder lange
voorgeschiedenis kenden. Ten derde noemt
hij de groep van Vlaams-Zeeuwse haven
plaatsen uit de twaalfde en dertiende eeuw
(bijvoorbeeld Aardenburg, Hulst, Middel
burg en Zierikzee). De vierde groep kwam tot
stand in de periode van ca. 1200 tot 1270 ten
gevolge van landsheerlijke stedenpolitiek en
stadsplanning en is te vinden in Brabant en
Gelderland en hun toenmalige grensgebieden
(bijvoorbeeld Breda, 's-Hertogenbosch, Geertruidenberg, Heusden, Doetinchem, Harder
wijk). De Bisschop van Utrecht probeerde het
ook, maar slaagde alleen in Amersfoort, ter
wijl andere geplande steden, zoals Vreeland,
niet van de grond kwamen. Het vijfde
Tandschap' ontstond ongeveer in dezelfde
periode, maar hing vooral samen met de eco
nomische opbloei van Holland en betreft ste
den als Alkmaar, Haarlem, Leiden, 'sGravenhage en Delft. Van lokale centra ont
wikkelden zij zich tot regionale markten en
nijverheidscentra en groeiden uit tot de grote
re steden van ons land.
Dan komen we in de tijd van de stads
wording van Naarden. Het zesde Tandschap'
betreft een reeks kleine steden uit de periode
van eind dertiende tot eind veertiende eeuw,
die ofwel door de landsheren (de graven van
Holland en Gelre en de bisschop van Utrecht)
ofwel door lokale heren werden gecreëerd, de
meeste in het stroomgebied van de grote ri
vieren. Van ondermeer Montfoort en Vianen
tot Grave en Gennip. In de volgende eeuwen
bleven deze steden meestal klein tengevolge
van de geforceerde wijze waarop ze tot stand
kwamen. In een noot zegt Rutte, dat Naarden
en Elburg in zijn tekst niet genoemd worden
'omdat dit bestaande steden waren die op
nieuw werden aangelegd'. Maar uit de artike
len in TVE, juist ook die van Rutte zelf, blijkt
dat Oud-Naarden zich in de eerste decennia
van dezelfde periode tot stad ontwikkeld had
en dat de herstichting van Naarden vooral
kon plaats vinden door de politiek van de
Hollandse graaf Willem V.

Ook weer in dezelfde periode (1270-1400) on
derscheidt Rutte het zevende Tandschap' in
het westen van Nederland: aan de ene kant
havenplaatsen op de eilanden en in het mondingsgebied van de grote rivieren, zoals
Goes, Bridle en Rotterdam en aan de andere
kant steden langs binnenwateren of aan de
Zuiderzee, zoals Gouda, Woerden, Amster
dam en Weesp. De steden die onder het acht
ste Tandschap' vallen lagen in het oosten van
het land, zoals 's-Heerenberg, Groenlo, En
schede en Almelo; of in Limburg, zoals Venlo
en Valkenburg. De negende groep tenslotte
wordt gevormd door Friese steden, waaron
der Dokkum, Leeuwarden en Harlingen.
In een volgende paragraaf werkt Rutte
per groep de stadsplattegronden uit om op
die manier elk landschap nader te typeren.
Van de zesde groep, waaronder ik ook Naar
den reken, geeft hij aan dat de stadsplatte
gronden van deze steden bijna altijd in één
keer zijn geconcipieerd bij de stadsaanleg en
daarna niet meer zijn uitgebreid. Ze zijn alle
maal regelmatig van opbouw en vaak is het
stratenplan vrij rechtlijnig. Naarden mag
hiervan als een schoolvoorbeeld gelden, al
zegt Rutte dat niet. Stadsplattegronden krij
gen in het boek nog een afzonderlijke behan-
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Stratenplan, ommuring en gracht van het Middeleeuwse
Naarden; het noordelijke deel van de vroegere buiten
gracht is nu nog te vinden als Oude en Nieuwe Haven
(uit: dr. A.C.J. de Vrankrijker, De historie van de Ves
ting Naarden, Bussum-Naarden, 1973).
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In de artikelen in TVE van Leupen en Van
Engen c.s. is grondig onderzocht, hoe deze
factoren bij de stadswording van Naarden
hebben meegespeeld. Het ligt niet in de rede
om die geschiedenis hier uitvoerig te herha
len. Ter illustratie stip ik alleen enkele hoofd
B eslissende factoren
lijnen aan. Oud-Naarden, de plaats voor ze
Dat bij stadsgeschiedenis meerdere factoren rond 1350 verwoest werd ten gevolge van de
werkzaam zijn, is algemeen aanvaard. Geo Hoekse en Kabeljouwse twisten en bedreigd
grafische, economische, politieke, institutio- werd door de golven, was gunstig gelegen
neel-juridische en sociale omstandigheden aan de Zuiderzee en had zich al in de eerste
spelen allemaal een rol. Hoe dit conceptueel decennia van de veertiende eeuw tot stad
kan worden uitgewerkt, wordt in Stadswor ontwikkeld. Het nieuwe Naarden werd niet
ding in de Nederlanden niet afzonderlijk behan alleen weer havenstad met speciale rechten,
deld. Alleen Rutte gaat er in zijn artikel kort maar lag ook op een gunstige plaats aan de
op in. Hij komt met een model, dat hij ook al belangrijkste handelsroute van Holland naar
gebruikte in TVE (2002) en dat hij ampeler het Oosten.
De politieke omstandigheden hebben bij
heeft uitgewerkt in zijn proefschrift uit 2002.4
Genoemde factoren spelen in wisselende de stichting van het nieuwe Naarden zwaar
krachtsverhoudingen bij de totstandkoming gewogen. Oud-Naarden, dat de kant van
van een stad. In Rutte's model zijn er drie po graaf Willem V en zijn Kabeljouwen had ge
len: (1) de economische opbloei, die ook af kozen, werd door de Hoeken verwoest. Graaf
hankelijk was van de 'genius loei', de geogra Willem speelde een grote rol bij de herstichfische gesteldheid, zoals de ligging aan een ting van de stad op een andere, zowel econo
belangrijke verkeersroute of de aanwezigheid misch als militair gunstige, plaats. Piet Leu
van minerale reserves, (2) de aanwezigheid pen is er zelfs in geslaagd te achterhalen wie
van 'ondernemende lieden' en (3) het optre de grafelijke ambtenaar was die het plan ont
den van 'de heer' bij de bewuste inrichting wierp om van Naarden een versterkte stad te
van de ruimte. Vooral bij de oudste steden in maken, Gerrit Alewijsz uit Leiden.
Daarnaast waren er ook in Naarden on
Nederland speelden de economischdernemende
lieden, die zich niet zomaar wil
geografische omstandigheden een doorslag
den
neerleggen
bij de ondergang van hun
gevende rol. Vanaf de dertiende eeuw is dat
stad. Piet Leupen heeft uitvoerig stil gestaan
de bewuste politiek van de heren.
bij de rol die de bewoners van steden in het
krachtenveld van de Middeleeuwse stads
wording (kunnen) spelen. Niet alleen in zijn
artikel over Naarden trouwens; in Stadswor
ding in de Nederlanden wordt meermalen naar
andere publikaties van zijn hand over dit the
ma verwezen. Volgens Leupen is de Middel
eeuwse stad allereerst een 'gemeenschap' van
burgers, een subjectieve dimensie, die zelfs
aan de materiële verschijningsvorm vooraf
gaat. De stad als het geheel van alle burgers
en als zodanig een rechtspersoon met publie
ke autoriteit. In de oorkonde van 1351 die ten
grondslag ligt aan het nieuwe Naarden wordt
Schematische weergave van Rutte's driepotige model
voor de totstandkoming van een stad in de Middeleeu expliciet naar dit collectief verwezen. Kort sa
wen (uit: TVE 20, 2002)
mengevat: de stad Naarden (d.w.z. de ge-

deling in de bijdrage van de architectuurhistoricus Wim Boerefijn, De totstandkoming van
de stedelijke vorm.
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meenschap van burgers) krijgt toestemming
om een nieuwe stad Naarden te bouwen.

Stadsrechten
Zo zijn we ook aangeland bij een belangrijk
thema in de stadsgeschiedenis: de stadsrech
ten. In Stadswording in de Nederlanden wijdt
Hildo van Engen er een interessante bijdrage
aan, Geen schraal terrein - Stadsrechten en het
onderzoek naar stadswording. Uit dit artikel
blijkt, dat het vraagstuk van de stadsrechten
heel wat gecompliceerder is, dan nietstadshistorici waaronder ikzelf zouden den
ken.
Van Engen omschrijft stadsrechten 'als
een stelsel van voorrechten en andere rechts
regels waarmee een nederzetting zich in juri
disch en bestuurlijk opzicht (...) verzelfstan
digde ten opzichte van het omringende plat
teland.' Die rechten worden uitgevaardigd
door de heer, wat niet wil zeggen, dat het ini
tiatief en zelfs de bepalingen zelf altijd van
hem afkomstig zijn. Veel stadsrechten kwa
men juist van 'onderop'. Steden vroegen de
heer of hij maar zo goed wilde zijn de door
hen geformuleerde rechten te bezegelen, zo
als ondermeer kan blijken uit een kritische
analyse van de teksten.
Doorgaans wordt gedacht, dat stadsrecht
altijd is neergelegd in een stadsoorkonde. Dat
was wel vaak het geval, maar lang niet altijd.
Er zijn stadsrechten die nooit in de vorm van
een oorkonde zijn uitgevaardigd. De lands
heer kan volstaan hebben met een mondelin
ge toezegging. Daarnaast zijn in een stads
recht lang niet alle juridische bepalingen van
een stad opgenomen. Steeds bleven, zegt Van
Engen, gewoontes en bepalingen die niet in
het stadsrecht gecodificeerd waren een be
langrijke rol spelen. Hij noemt het ook een
'hardnekkig misverstand', dat het bezit van
een stadsoorkonde een plaats tot stad zou
maken. Een heer kon er andere bedoelingen
mee hebben dan een echte stad creëren. Zo
verleende de bisschop van Utrecht in de veer
tiende eeuw stadsrechten aan plaatsjes als
Eemnes, Eembrugge en Baarn om zijn lands

grenzen te beschermen tegen de expansie
drang van de Hollandse graven, maar van
echte steden met een stedelijke economie en
een stedelijke mentaliteit was geen sprake.
Interessant is ook wat Van Engen te ver
tellen heeft over 'stadsrechtfamilies'. Bij alle
verschillen tussen stadsrechten, zijn er tegelij
kertijd sterke overeenkomsten en zelfs ver
wantschappen aan te wijzen. Zo'n stadsrechtfamilie is bijvoorbeeld de Overijsselse met als
'moederstad' Deventer. De familie van de
Hollandse stadsrechten gaat via 'sHertogenbosch terug op een Brabantse fami
lie. Bij welke stadsfamilie Naarden thuis
hoort, heb ik middels het boek niet kunnen
achterhalen.
Naardense stadsrechten
Een belangrijke rol bij het onderzoek naar
stadsrechten kan gespeeld worden door de
'diplomatiek' of oorkondeleer, waarbij het
niet zozeer gaat om de inhoud maar om de
totstandkoming van de oorkonden door bij
voorbeeld het schrift, de zegels en het perka
ment aan een grondige analyse te onderwer
pen. Zo is verschillende malen gebleken, dat
een bepaald stadsrecht aanzienlijk ouder is
dan de oudst overgeleverde stadsrechtoorkonden. Ook zijn lang niet alle originele
stadsrechtoorkonden overgeleverd, maar
moeten we het doen met latere afschriften.
Ook die afschriften vragen om een zeer kriti
sche lezing. Van Engen verwijst daarbij (in
een noot) uitdrukkelijk naar Naarden.
Zoals hij en zijn medeauteurs in het TVEthemanummer Naarden 650 jaar (2000) hebben
aangetoond, werd de eerste stadsrechtoorkonde voor Naarden niet uitgevaardigd in
1355, zoals altijd werd aangenomen op basis
het niet erg nauwkeurige Groot Charterboek
der Graaven van Holland en Zeeland en heren
van Vriesland (uitgegeven door Van Mieris in
1754), maar in 1353. In de oorkonde van 1355
werd het stadsgebied uitgebreid, maar wer
den de stadsrechtbepalingen van 1353 zo
goed als woordelijk herhaald, terwijl ook het
visstapelprivilege uit 1342 (van het oude
Naarden) werd bevestigd. In de stich
tingsoorkonde van het nieuwe Naarden van
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De stadsoorkonde van Naarden, 20 mei 1355 (coll. Stadsarchief Naarden)

1351 w as al nadrukkelijk gesproken over het
bevesten, betim m eren en graven v an v erd e d i
gingsw erken. De geschiedenis van N aard en
als strategische vestingstad w as begonnen.
3
N oten

1

2
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Reinout Rutte en Hildo van Engen (red.), Stads
wording in de Nederlanden - Op zoek naar over
zicht, Verloren, Hilversum 2005, 208 blz., € 17,-.
Hildo van Engen, Anton Kos en Reinout Rutte,
'Over de wording van de stad Naarden in de
tweede helft van de veertiende eeuw', in TVE
18 (2000), p. 96-105. Piet Leupen, 'Gerrit Alewijsz. en 1351. Opnieuw: de wording van de

4

stad Naarden', in TVE 18 (2000), p. 167-175.
Henk Schaftenaar, 'De grenzen van Naarden',
in TVE 20 (2002), p. 27-36. Reinout Rutte,
'Stadswording in de Amstel- en Vechtdelta van
de twaalfde tot de vijftiende eeuw', in TVE 20
(2002), p. 119-132.
Ik volg de visie van Van Engen c.s. en Leupen,
omdat ik hun argumenten overtuigender vind
dan de twijfel van de Naardense historischgeograaf Schaftenaar.
Reinout Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning in
de Lage landen (12e-13e eeuw). Zutphen 2002, p. 923.
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De restauratie van de Vesting Naarden en
Naarden-Vesting in de twintigste eeuw
Els Scheltema-Vriesendorp
De mens heeft altijd datgene w at hem het
liefste is willen beschermen. In primitieve ne
derzettingen met een palissade of aarden wal
en gracht, later met steeds ingewikkelder ver
dedigingswerken. Tegen het einde van de
twintigste eeuw, een eeuw waarin alle ont
wikkelingen zich in steeds sneller tempo zou
den voltrekken, bleken oude verdedigingsstelsels, monum enten van cultuurhistorie en
van hoge natuurw aarde, zelf aan bescher
ming toe. Het stadje Naarden in het Gooi is
hier het mooiste voorbeeld van in Nederland.

In het verleden ontleende het zijn betekenis
vooral aan zijn juridische en strategische po
sitie. Die defensieve functie bleef tot 1926
toen de vesting N aarden als militair steun
punt bij Koninklijk Besluit werd opgeheven.
In de jaren twintig van de twintigste eeuw
kende bijna niemand het beeld van Naarden
vanuit de lucht: een eivormige stadje met een
grote kerk als een windroos in het midden
van strakke straatjes, omgeven door puntige
wallen en zigzaggende dubbele grachten in
een vlak agrarisch gebied aan de Zuiderzee.

mm

...

-

Pp;-

m

'

f--

■

r ■

.«•*

~

>“-%■

I

Naarden vanaf de bedekte weg Ravelijn I en courtine Turfpoort/Promers, 1929 (coll. M e m o van Cochoorn)
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Bastion Nieuw-Molen na de restauratie 1981 (foto H.A. Treu)

Slechts enkelen realiseerden zich toen al de
unieke waarde van het geheel. In 1921 werd
de Vesting Naarden geplaatst op de voorlopi
ge lijst van Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst, deel VI. De eerste
luchtfoto's dateren van 1923. In 1926, niet lan
ger militair geheim, werden ze in de krant ge
publiceerd.
Dit verhaal past in de geschiedenis van
monumentenzorg in Nederland. In de negen
tiende eeuw was er al sprake van enige actie
van overheidszijde, in 1875 werd een Rijksbu
reau Monumentenzorg opgericht. Het parti
culiere initiatief stichtte in 1899 de Neder
landse Oudheidkundige Bond , in 1911 volg
de de Bond Heemschut en in 1918 in Amster
dam de Vereniging Hendrick de Keyser. In
het begin gold de zorg voornamelijk monu
mentale kerken, kastelen, woonhuizen en
stadspoorten. Maar bezorgdheid om het lot
van vestingsteden als Naarden en Willemstad
leidde in 1928 officieus en in 1932 officieel tot
de oprichting van de Stichting Menno van
Coehoorn ter bescherming van militaire ar
chitectuur in Nederland. In 1941 verscheen in
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de Heemschut-reeks de eerste publicatie Ne
derlandse Vestingsteden. In 1960 kwam de Mo
numentenwet tot stand; in 1961 de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en de Beschermde
Stad- en Dorpsgezichten.
In Naarden werd in 1950 het 600-jarig be
staan van de stad gevierd. In samenwerking
met de Stichting Menno van Coehoorn werd
Naarden 1350-1950 uitgegeven, een eerste pu
blicatie over de vestingwerken met voor het
eerst ook veel aandacht voor de negentiendeeeuwse militaire gebouwen. Kort daarna
werd de Stichting Vrienden van de Vesting
Naarden opgericht met het doel de aandacht
te vestigen op en het behoud van de vesting
werken en in 1955 werd daarvoor het Histo
risch Vestingmusem ingericht in bastion
Turfpoort. Dit was de eerste aanzet voor de
daadwerkelijke bescherming en restauratie
van de Vesting Naarden.
In Naarden zelf is het begrip voor de mo
numentenzorg dan nog maar zeer vaag. Voor
de stadsfeesten in 1950 was de restauratie van
het oude raadhuisje en van enkele monumen
tale panden aan de hoofdstraten al gereali-
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seerd. Maar in het 'saneringsplan 1960' is ech
ter voornamelijk sprake van krotopruiming
en nieuwbouw, zoals dat sinds 1926 de ge
woonte was. Het plan behelsde ook nieuwe
verkeersaders door het oude stratenpatroon
en de aanleg van een groot plein aan de voet
van de kerktoren. Hiertegen kwam verzet uit
de burgerij. Onder leiding van architect
Scheltema startten enkele nieuwe inwoners
een actie Vesting 1968, die mede een belang
rijke omslag in het denken ten gevolge zou
hebben. Het bestemmingsplan 'Kerkplein e.o.
1973' getuigt hiervan. Bij het conserverende
karakter van dit plan wordt zelfs al rekening
gehouden met een eventuele aanwijzing tot
beschermd stadsgezicht.
In 1975, het Monumentenjaar, (honderd
jaar Monumentenzorg Nederland!), wordt
door Naarden de eerste Vestingstedendag ge
organiseerd. Het jaar 1978 is een belangrijk
jaar voor Naarden. De restauratie van de wal
len, die in 1964 was gestart en die zich had
geconcentreerd op de delen langs de noorde
lijke en westelijke toegangswegen en op bas
tion Turfpoort vanwege het Vestingmuseum,
kan in dat jaar een totaal gerestaureerd ze
ventiende eeuws Bastion Nieuw-Molen to
nen. De Stichting Vrienden van de Vesting
Naarden bestaat 25 jaar en is trots op een mu
seum dat jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers ont
vangt. In dit zelfde jaar verschijnt in novem
ber een rapport van de vier verantwoordelij
ke instanties voor de vestingwerken, waaruit
blijkt dat een bestemmingsplan voor de hele
vesting zeer wenselijk is. De belangstelling
voor vestingwerken landelijk blijkt niet alleen
uit de restauraties in Naarden. Ook Brielle en
Willemstad worden opgeknapt. Heusden aan
de Maas ondergaat een spectaculaire restau
ratie en in oost Groningen wordt de voorma
lige vesting Bourtange geheel gereconstru
eerd. In de stad Naarden komt in 1978 de
restauratie gereed van de Grote of Sint Vituskerk, die als stralend multifunctioneel mid
delpunt van de stad gaat fungeren.
De procedure tot aanwijzing van een Be
schermd Stadsgezicht wordt in 1980 gestart.
Vrijwel gelijktijdig wordt een nieuw stads
kantoor gerealiseerd in het centrum van de

stad, wel buiten het vigerende bestemmings
plan van 1973. Dit veroorzaakt heftige beroe
ring onder de burgerij, maar zal later blijken
goed te functioneren. Bijna onopgemerkt
wordt een jaar later de stadsriolering aange
sloten op een nieuwgebouwde waterzuive
ringsinstallatie. De stad loosde sinds de mid
deleeuwen op de stadsgrachten! Die kunnen
uitgebaggerd worden. De rondgaande restau
ratie van de vestingwerken is dan aangeko
men bij bastion Oranje. Bij de grondige voor
bereiding daarvoor wordt voor het eerst aan
de burgers in ruime mate informatie verstrekt
en gelegenheid tot inspraak geboden.
In 1986 verlaat Defensie, dat met zijn Ver
bindingsdienst sinds de jaren zestig nog ge
bouwen op bastion Oud-Molen en de Wees
huiskazerne bij bastion Katten, in gebruik
had, definitief Naarden. Het einde van een
tijdperk! Twee jaar later wordt de historische
kern van Naarden met omringende vesting
gordel en de nog onbebouwde gebieden van
de voormalige schootsvelden ingeschreven in
het register van Beschermde Stads- en Dorps
gezichten.
De Stichting Menno van Coehoorn en de
Bond Heemschut hebben de restauratie van
de vestingwerken van Naarden met een uit
gebreide ondersteunende motivering voorge
dragen voor een Europa Nostra prijs. Een al
bum werd samengesteld met voorbeelden
van voor en na de restauratie van de vesting
werken en van enige panden in de stad. In
september 1990 ontvangt de Rijksgebouwen
dienst, verantwoordelijke voor 25 jaar restau
reren, tijdens een feestelijke bijeenkomst in
het stadhuis van Naarden, een eervolle ver
melding. Een plaquette in de doorgang van
de Utrechtse Poort getuigt hiervan.
Het lijkt dan of het einde van de activitei
ten is bereikt. De bekledingsmuren van
bastion Katten worden inderdaad nog niet
aangepakt. Wel gaan de onderhoudswerk
zaamheden, vooral aan bastion Turfpoort ten
behoeve van het Nederlands Vesting muse
um, en het ontwikkelen van visies en plannen
gewoon door. Mede door de uitstraling van
de gerestaureerde wallen gaan de ontwikke
lingen in de stad ook verder. In de jaren tach-
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tig wordt het wonen in de vestingstad weer
aantrekkelijk. Particulieren laten woonhuis
restauraties uitvoeren en sommige kinderen
van gezinnen die waren weggetrokken kopen
pandjes en knappen die eigenhandig op. In
1988 werd de restauratie gestart van het voor
malig Burgerweeshuis aan de Cattenhagestraat waar het stads- en streekarchief geves
tigd wordt. De gemeente heeft door het
beschermde stadsgezicht de wettelijke ver
plichting een bestemmingsplan voor het hele
gebied voor te bereiden en werkt daaraan. In
1989 wordt het Groot- en Klein Arsenaal op
Bastion Oud- Molen gekocht. Welke bestem
mingen hier uitgesloten zijn laten zich raden
en dat is snel vastgesteld. Wat wél toegestaan
is zal uiteindelijk worden gerealiseerd door
meubelontwerper Jan des Bouvrie, die in
1993 een Meubel Design Centrum naar Ame
rikaans voorbeeld opent in het Arsenaal. Het
begin van een succesvolle ontwikkeling. Ook
elders in de stad zijn voorbereidingen voor
restauratie en rehabilitatie in gang gezet.
Eind 1991 was een begin gemaakt met de ge
deeltelijke afbraak van de Weeshuiskazerne
aan de Kloosterstraat. Daar wordt een woon

bestemming aan gegeven en er komen kanto
ren en een museum tot stand.
De Rijksgebouwendienst heeft inmiddels
de kademuren van de Nieuwe en Oude Ha
ven en de zogenaamde Zeepoort onder han
den genomen. Vervolgens worden de negentiende-eeuwse gebouwen op bastion Katten
geschikt gemaakt voor opslag- en atelierruimte. Dit gebied sluit prachtig aan op de
restauratie en nieuwbouw op het aangren
zende Weeshuiskazernecomplex. Op bastion
Oud-Molen worden na de ingebruikneming
van het Oud- en Nieuw Arsenaal ook de
voormalige bomvrije bakkerij en slachterij, de
genieloods en de burelen aan de Kooltjes
buurt opgenomen in het succesvolle Meubel
Design Centrum. Ten gevolge van al deze pu
bliekstrekkende activiteiten krijgt het terreplein van bastion Nieuw-Molen een langparkeerbestemming.
Een blik op de kaart laat zien welk een
areaal dan tot ontwikkeling is gebracht. Wat
een verschil met het beeld van de jaren tach
tig en daarvoor! Toen was er een scheiding
tussen de Gemeente- en de Rijkseigendom
men aangebracht door hoge hekken met prik-
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Museumboot vaart door dam voor de Utrechtse Poort tijdens restauratie Ravelijn VI, 2002 (foto E.A.M. Scheltema)
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Luchtfoto Vesting Naarden Kapitein Meijerweg en Ravelijn VIfebruari 2001 (foto C.G. Scheltema)

keldraad. Daarvan zijn alleen aan de Westwal
bij het Vestingmuseum nog resten te zien. Nu
zijn alle bastions, uiteraard behalve dat van
het museum, vrij toegankelijk.
In voorbereiding op de verdere ontwikke
lingen zijn in 1994 in opdracht van het bureau
van de Rijksbouwmeester van de voormalige
bomvrije kazerne op Oud-Molen en van de
Promerskazerne een bouwhistorische docu
mentatie en waardebepaling gemaakt. In
1997 wordt op Oud-Molen ook de dan hele
maal gerenoveerde kazerne bij het Meubel
Design Centrum in gebruik genomen nadat
er een moderne verbinding met het Arsenaal
tot stand gebracht is. Dan verplaatst de aan
dacht zich naar de zuidzijde van de vesting
werken.
Bij het begin van de restauratie van de
wallen van Naarden was het principe: eerst
die gedeelten aanpakken die vanaf de toe
gangswegen zichtbaar zijn. Verder ging de
aandacht vooral uit naar vochtbestrijding en
herstel van het metselwerk. Dankzij het feit
dat van de zes bastions er vier en een half ge

reed zijn en twee ravelijnen gerestaureerd is
rond 1990 een belangrijk punt in de ontwik
kelingen bereikt. Een Beheersvisie voor de
vestingwerken en een Bestemmingsplan voor
de stad zijn aan de orde. In opdracht van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (de di
recteur is Beheerder van de Vesting Naar
den), de Rijksgebouwendienst en de Gemeen
te Naarden is door CH&Partners, bureau
voor Stedebouw en Landschap een visie
ontwikkeld en een integraal beheersplan
waarvan de kernpunten zijn: heldere herken
baarheid van de vestingwerken en duurzaam
onderhoud. In dezelfde tijd wordt het Be
stemmingsplan Naarden Vesting 1999 goed
gekeurd.
De Vesting Naarden, monument van cul
tuur en natuur én Naarden-Vesting krijgt zo
veel bescherming als menselijkerwijs moge
lijk is. De Promerskazerne heeft een nieuwe
bestemming en krijgt prioriteit voor een
grondige opknapbeurt. Na de renovatie kan
het gebouw in september 2000 in gebruik
worden genomen. Voor Ravelijn Zes, vóór de
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Utrechtse Poort, en de zuidelijke toegang tot
de stad is een integraal plan ontworpen in
overeenstemming met de beheersvisie en met
het bestemmingplan. De Kapitein Meijerweg
moet gereconstrueerd worden en het ravelijn
met de bekledingsmuren en onderkomens ge
restaureerd naar de situatie van 1872. Omdat
het als een voorbeeldproject voor het toekom
stig beheer kan gelden worden de voorberei
dingen zeer grondig aangepakt. Geheel vol
gens de nieuwe inzichten en de wettelijke
verplichtingen wordt er ruim voorlichting ge
geven en info- en inspraakavonden georgani
seerd om de ingrijpende technische en land
schappelijke ingreep toe te lichten. Omdat er
veel groen verwijderd moet worden komen
er zeer heftige reacties tegen de bomenkap.
Het leek wel of de bezorgdheid om het groen
de waardering verdrong voor jarenlang on
derhoud van cultuur- en natuurhistorisch erf
goed.
De reconstructie van de weg is augustus
2000 gereed. Als reactie op het verzet tegen
de bomenkap wordt de stichting de Vesting
Naarden opgericht als aanspreekpunt voor
de overheid. Na veel actie en reactie komen
vertegenwoordigers van het verzet en van
deze stichting in een begeleidingsgroep die in
overleg gaat met het bureau voor steden
bouw en landschap dat ook de volgende fase,
de aanpak van de enveloppe, voorbereidt.
Het herstel van het Ravelijn is in november
2002 afgerond. Het standbeeld van Jan Amos
Comenius, dat sinds 1958 in het plantsoen
buiten de Utrechtse Poort stond, heeft inmid
dels een plaats in de stad gevonden tot grote
tevredenheid van de burgerij.
Nu dit artikel geschreven wordt in de zo
mer van 2005 zijn alle achterstallige onderhoudsactiviteiten op en langs de bedekte we
gen, de enveloppe, ook uitgevoerd. Het water
van de grachten kabbelt tegen de met puin of
palissadering versterkte oevers, ook de wan
delpaden op de hoge gedeelten van de enve
loppe zijn begaanbaar, de dubbele grachten
spiegelen tussen de lindebomen en de prach
tige bomen die gespaard bleven vallen nu des
te meer op. Vanaf onverwachte punten is de
buitengracht of een stuk schootsveld weer
184

zichtbaar. Het wachten is op de groei en bloei
van de jonge lindeboompjes langs de bedekte
weg en de veelsoortige doorngewassen ge
plant langs de boorden van de buitengracht.
De vestingwerken zijn veel herkenbaarder
geworden en aan onderhoud wordt gewerkt.
Dit artikel is een verslag geworden van
een vogelvlucht over de veranderingen van
de stad en de wallen van Naarden. Alleen
grote lijnen zijn aangegeven. In het artikel in
TVE 7e jrg 1989 werd minutieus verslag ge
daan van het restaureren van wallen en walmuren. Duizenden bakstenen en kubieke me
ters zand werden toen verzet. Dat was het be
gin. Geleidelijk aan drong in de jaren daarna
de uitstraling van het resultaat door tot een
groter publiek. De kale bastions werden door
vestingliefhebbers gewaardeerd en bewust
als element van het landschap ervaren. Het
enthousiasme voor vestingwerken in Neder
land en daarbuiten groeide spectaculair.
Naarden met zijn ligging in een uniek vestinglandschap samen met de vestingen Muiden en
Weesp en Pampus voor de kust levert daar
een belangrijke bijdrage aan. Geen beter be
wijs dan de succesvolle restauratie van Werk
IV te Bussum voor die groeiende waardering!
Naarden heeft, gerestaureerd en wel en stra
tegisch gelegen aan de noordzijde van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie even ver van
de Stelling van Amsterdam als van Utrecht
met zijn fortengordel, nog altijd een verdedi
gende rol maar nu op het gebied van cultuur
en natuur.
De metamorfose van een armoedig stadje
temidden van eeuwenoude vervallen muren
tot een levendig, toegankelijk monument met
prachtige natuur midden in een overbevolkt
welvarend land verdient het in ander ver
band en met alle relevante details nog eens
uitvoerig te worden beschreven.
Els Scheltema-Vriesendorp is voormalig be
stuurslid van TVE en samen met haar echtge
noot, de architect Carlos Scheltema, zeer be
trokken bij het wel en wee van de Vesting
Naarden.

TVE 23e jrg. 2005

Naarden,
drijvend op de kurk van het militarisme
De opheffing van de verboden kringen
Jacqueline Lamers
‘Wie niet weg is, is gezien!', riep je als kind bij
het verstoppertje spelen, en je kameraadjes
verscholen zich ergens in of achter. Bij oor
logsvoering gold in het verleden dezelfde
simpele regel: zorg dat je niet wordt gezien.
Voor een belegerde stad betekende het: zorg
dat de vijand zich niet onzichtbaar kan ma
ken door zich achter bomen en gebouwen te
verschuilen. Rond versterkte steden ontston
den daarom al eeuwen geleden de zogeheten
verboden kringen, onbebouwde en kale gron

den, die in de lage landen bij dreigend oor
logsgevaar bovendien ook nog onder water
konden worden gezet.
Het was Filips de Goede die al in 1442 een
privilege uitvaardigde, waarmee hij bepaalde
dat ‘voortaan niemand timmeren noch wonen zal'
binnen 500 roeden buiten een verdedigings
werk, op straffe van een boete van honderd
pond. Daarmee kreeg ook Naarden zijn eerste
verboden kring. Ruim honderd jaar later, in
1544, werd de bepaling nog altijd serieus ge-

Een kaart met ingetekende verboden kringen
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weer in 1813. Het einde van de macht van
Napoleon kwam in zicht; op veel plaatsen in
Nederland trokken de Franse troepen zich te
rug. Zo niet in Naarden, waar de Comman
dant de ondergang van het Franse Keizerrijk
niet onder ogen wilde zien. Van overgave
was geen sprake en een maandenlange bele
gering van Naarden volgde. En toen gold
weer het oude principe: de vijand - maar
voor velen de bevrijder - mocht de stad niet
ongezien kunnen naderen. Er werden weer
bomen gekapt; gebouwen, onder andere de
herberg Sandbergen, werden in brand gesto
ken; de ruïnes werden tegen de grond gesla
gen. Ondanks alles moet de Franse Comman
dant tenslotte toch de stad overgeven aan de
troepen van Generaal Kraijenhoff, in naam
van ‘Willem de Eerste, onze souverein’, die na ja
renlange ballingschap in 1813 feestelijk was
verwelkomd op het Scheveningse strand.

nomen. Een poorter van Naarden timmerde
een huis buiten de Koepoort, ten noordwes
ten van de stad, maar kreeg prompt opdracht
het weer neer te halen. Voor alle duidelijk
heid vernieuwde de Stadhouder zelfs het pri
vilege.
Aan het onderhoud van de vesting Naar
den heeft het in de zestiende en zeventiende
eeuw vaak geschort, getuige de vrij moeitelo
ze wijze waarop in 1572 de Spanjaarden en in
1672 de Fransen de stad konden binnentrek
ken. Na de moeizame bevrijding van de stad
in 1673 door Prins Willem III werden de ves
tingwerken van Naarden grondig vernieuwd.
Afzandingen rond de stad moesten inundatie
van het voorterrein mogelijk maken. In 1794,
toen opnieuw Franse legers oprukten naar
het noorden, beval de Naardense burgemees
ter 'opruimingen' aan de oostzijde van de stad.
Als de eigenaars van de terreinen niet zelf het
houtgewas kapten, zouden 's lands officieren
de opdracht krijgen te zorgen dat het schoots
veld open lag. Overbodige maatregel, want in
1795 gaf de Vroedschap na onderhandelingen
over de voorwaarden de stad zonder meer
over aan de Fransen.
Tot gevechtshandelingen kwam het pas

N ieuw e staatsvorm , n ie u w e w etten

Als na de roerige Napoleontische periode de
rust in Europa terugkeert, wordt het Konink
rijk der Nederlanden onder Koning Willem I
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Op het terrein van een kwekerij in de middelbare kring zijn de julianalaan en de Pater Wijnterlaan in aanleg zicht
baar. De stenen huizen aan de Lambertus Hortensiuslaan staan aan het begin van de grote kring.
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Kruispunt Rijksweg, N aarden
Het begin van de Lambertus Hortensiuslaan met links de houten huizen die inmiddels verscholen liggen achter het
groen.

een feit. Wetten en regels zijn aan vernieu
wing toe. De verdediging van het land wordt
een staatszaak. In een wet uit 1814 worden
voorschriften vastgelegd omtrent begroeiing
en bebouwing rond vestingwerken. De eeu
wenoude Hollandse Waterlinie wordt vanaf
1815 aangepast aan de nieuwe tijd en heet
sindsdien Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een
Koninklijk Besluit van 1844 scherpt de wet uit
1814 over de verboden kringen nog eens aan,
maar pas in 1853 wordt het definitieve ont
werp tot wet verklaard: de Kringenwet.
In de nieuwe wet zijn de vestingen ver
deeld in drie klassen van belangrijkheid.
Rond vestingwerken in de eerste klasse - dat
konden vestingsteden zijn, maar ook forten
en schansen buiten het stedelijk gebied worden drie kringen getrokken, de kleine, de
middelbare en de grote kring. Uitgangspunt
bij de bepaling van de kringen is het hoogste
punt van de buitenste borstwering. Voor
Naarden, dat tot de eerste klasse behoort, dus

het hoogste punt op de bedekte weg voor ra
velijnen en bastions. Van daaruit worden
kringen getrokken op afstanden van 300, 600
en 1000 meter.
In de kleine kring mogen alleen met toe
stemming van de Minister van Oorlog getim
merten worden geplaatst van verbrandbare
stof, en niet groter dan 40 m2. Afsluitingen
zijn toegestaan, ook op een stenen voet zo
lang die niet hoger is dan 5 palm, een halve
meter.
Houtgewassen zijn zonder beperkingen
toegestaan binnen de kleine kring, wat de ve
le kwekerijen rond de buitengracht van de
vesting Naarden verklaart. Binnen de mid
delbare kring, tussen 300 en 600 meter, mo
gen zonder voorafgaande toestemming ge
bouwen van onbeperkte afmetingen worden
gebouwd, mits van brandbaar materiaal op
een stenen fundament van 5 palm hoog. Ge
metselde stookplaatsen, schoorstenen en elk
soort dakbedekking zijn in de middelbare
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kring toegestaan. Langs de Thierensweg, de
Lambertus Hortensiuslaan, de Godelindeweg, maar ook rond de lunetten aan de Ver
lengde Fortlaan, de Nagtglaslaan en de
Sandtmannlaan getuigen nog veel karakteris
tieke houten huizen van die voorschriften. In
beide wereldoorlogen zijn ze wel voor korte
tijd ontruimd, maar gelukkig niet in brand
gestoken. In de grote kring, tussen 600 en
1000 meter mocht alles, maar eigenaren en
bewoners van gebouwen namen dan wel het
risico dat in tijd van oorlog alles met de
grond gelijkgemaakt zou worden. De drie
verboden kringen golden voor de vesting
Naarden zelf, maar ook voor het fort Rond
uit, de lunetten aan de Karnemelksloot en na
1870 voor de pas gereedgekomen vijf batterij
en ten zuiden van Naarden, het Offensief
voor Naarden.

''
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Foto vanaf de toren in noordwestelijke richting. De
Schapenmeent, nu Tuindorp Keverdijk, is nog onbe
bouwd. De foto op glasplaat is gemaakt door sergeantmajoor Jan Ouwersloot, die van 1913 tot 1917 en van
1919 tot 1923 in Naarden gelegerd was bij de Vesting
Artillerie.
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Landsbelang gaat boven stadsbelang

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Krin
genwet moesten het land beschermen tegen
vijandelijke invallen. Allemaal goed en wel,
maar de prijs voor dat gevoel van veiligheid
werd betaald door de steden die geacht wer
den een sleutelrol te spelen in de verdediging
van het land. In het oosten en zuiden van het
land werd aan het einde van de negentiende
eeuw voor veel steden de Kringenwet opge
heven. Ze konden zich onbeperkt uitbreiden
buiten hun vestingmuren. De Waterlinie en
alles wat daarbinnen lag bleef gebonden aan
de strenge bepalingen van de Kringenwet uit
1835. Ook Naarden bleef gevangen binnen
zijn verboden kringen. De oude hoofdstad
van het Gooi zag omliggende dorpen groeien
en had zelf nauwelijks ruimte om zijn inwo
ners behoorlijk te huisvesten.
In de vergaderingen van de Naardense
gemeenteraad komt het probleem herhaalde
lijk aan de orde. Er wordt zelfs een commissie
ter opheffing van de verboden kringen inge
steld, maar die kan niet veel meer doen dan
een adres aan de Minister van Oorlog opstel
len. In december 1911 richt Naarden zich tot
de Minister met een schrijven, waarin wordt
gesteld dat door de verbetering der verkeers
middelen en de korte afstand van Amster
dam veel inwoners van die stad ‘dezegemeente
met haaren grooten rijkdom aan natuurschoon'
tot hun buitenverblijf willen kiezen, maar dat
verdere uitbreiding van villabouw niet moge
lijk is door de wet van 1853. Naarden vraagt
de Minister daarom voor de gebieden ten
noord-noordoosten van Werk V en ten zui
den van de werken aan de Karnemelksloot
ontheffing te verlenen, of - indien dat niet
mogelijk is - ze te rangschikken in Klasse
Drie. Fijntjes wordt de Minister eraan herin
nerd dat over soortgelijke verzoeken van Hellevoetsluis en Brielle door hem gunstig is be
schikt.
In april 1913, komt het antwoord. Neen,
het verzoek kan niet in gunstige overweging
worden genomen. Alsof dat niet genoeg re
den tot teleurstelling is, vindt een van de
raadsleden het 'al te dwaas' dat werken bij de
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Gooise Boer en aan de Karnemelksloot in be
tekenis worden gelijkgesteld met de Vesting
Naarden! Na de oorlog probeert Naarden het
opnieuw. Een van de raadsleden acht het in
1918 nodig dat nu een stem opgaat, ‘opdat die
grote hinderpaal voor het uitdijen der gemeente
wegvalt en direct na de oorlog een Naarden zich
kan ontwikkelen van villabouw, tuinbouw en in
dustrie en verdwijnen het Naarden dat drijft op de
kurk van het militarisme’.
Tn 1920 richt Naarden zich opnieuw tot de
Minister. Nu gaat het niet meer om villa
bouw, maar om huizen voor arbeiders en
middenstanders. Op een bijgevoegde kadasterkaart staat aangegeven voor welke gebie
den de stad ontheffing van de Kringenwet
vraagt, om daar van steen te kunnen bouwen.
Het antwoord komt in april 1921. Ditmaal
wordt het verzoek eindelijk voor een belang
rijk deel ingewilligd. De Schapenmeent mag
worden bebouwd, met uitzondering van het
gedeelte dat binnen de kleine kring ligt. In de
kleine kringen rond de werken van het Offen
sief voor Naarden mag aan de stadskant met
steen worden gebouwd. Over twee andere
gebieden, het huidige Rembrandtpark en een
deel van het Ministerpark, wordt nog onder
handeld.
Niet lang daarna, in 1926, wordt Naarden
bij Koninklijk Besluit ontheven van de vestingfunctie, die de stad eeuwenlang had ge
vangen gehouden. Vreugde alom. Naarden

Alleen de bomen zijn herken
baar op de plek waar nu een
rotonde voor een veiligere ver
keersafwikkeling moet zorgen.
Hier steekt nog de tram de
Godelindeweg over, komend
van de vesting via de brug over
de Galgesloot.

was weliswaar in 1921 geplaatst op een voor
lopige lijst van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, maar dat voorstel was niet
bekrachtigd. De Naarders wilden het liefst
muren en wallen slechten, de grachten dicht
gooien en de schootsvelden volbouwen. Ge
lukkig staan er in zulke gevallen mensen op,
die de historische waarde en de schoonheid
van bedreigde objecten herkennen en roepen:
'Dat nooit!' Aan hun inzet hebben we mede
te danken dat de unieke vesting Naarden met
zijn dubbele grachtengordel behouden bleef,
en inmiddels al vijftig jaar een uniek Neder
lands Vestingmuseum binnen zijn muren
koestert.

Dit artikel is gedeeltelijk eerder gepubliceerd in de
kleine gids voor Open Monumentendag 2004 van
de gemeente Naarden.

Jacqueline Lamers, geïnteresseerd in geschie

denis, in het bijzonder die van geboortestad
's-Hertogenbosch en gekozen woonplaats
Naarden-Vesting.

Bronnen:
Stadsarchief Naarden, Raadsnotulen NAN 53
Illustraties: Stadsarchief Naarden
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Ebbo Dirk van Wijngaarden
Pionier van het Nederlands Vestingmuseum
Ruud Gortzak
Een pionier en een voorvechter. Zo mogen
we Ebbo Dirk van Wijngaarden (1891-1979)
wel noemen. Een pionier van Het Nederlands
Vestingmuseum te Naarden en een voorvech
ter voor het behoud van de Vestingwerken.
Hij was het die in 1953, samen met de voor
malige wethouder, jhr. J.F. Berg, de Stichting
Vrienden van de Vesting oprichtte. Doel van
de vereniging was 'het bevorderen der in
standhouding en het wekken van belangstel
ling voor het behoud van de vesting Naarden
met de daarin gelegen en daaraan verbonden

historische gebouwen als Nationaal Cultuur
historisch monument.' Van Wijngaarden zag
dit als zijn hobby. Zoals een ander postzegels
gaat verzamelen wilde hij zich inzetten om
historisch waardevolle vestingwerken voor
de ondergang te behoeden. Voor het verwe
zenlijken van zijn plannen heeft hij op de we
kelijkse sociëteitsdag van 'Sociëteit het Gooi
1945' in hotel Jan Toeback zijn vrienden bena
derd. In die tijd had Van Wijngaarden de
plannen voor een in te richten museum al
globaal uitgewerkt en als eerste actie van de

m r ■Hl
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Ing. E.D. van Wijngaarden (rechts) in gesprek met Prins Bernhard op 7 mei 1969 voor het monument uit 1873 ter
herinnering aan de bevrijding van de Fransen (coll. Scheltema). Het monument stond destijds in de kruitkamer van
bastion Turfpoort, maar is in 1978 teruggeplaatst in de gerestaureerde kerk.
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kersverse stichting werd door hem een po
ging ondernomen het bastion Turfpoort in
bruikleen te verkrijgen met het doel daar een
vestingmuseum in te richten.
De Dienst der Domeinen werd bereid ge
vonden het bastion tegen een huur van een
gulden per jaar aan de stichting in bruikleen
te geven. Het gebouw was er nu, maar geld
voor de inrichting ervan ontbrak. Een vouwbladactie leverde 3500 gulden op en het ge
meentebestuur verschafte de stichting 10.000
gulden als tienjarige lening met jaarlijkse ren
te en aflossing als subsidie. Dat leek heel wat,
maar de werkelijke beginfinanciering kwam
in feite van Van Wijngaarden en van enkele
bestuursleden van de stichting. Zoals gezegd
zag Van Wijngaarden, spil en bezieler van het
Historisch Vestingmuseum, het inrichten van
het museum als zijn hobby. Een hobby mag
geld kosten en achter de schermen is hij dan
ook nog jaren de man geweest die financieel
bijsprong als het even moeilijk ging met het
museum.

O pening van het m useum

Dankzij de hulp van de Genie van de Ko
ninklijke Landmacht en van Gemeentewer
ken werden de sterk verwaarloosde kazemat
ten A en Z en de kruitkamer toonbaar ge
maakt. Van de beschikbare middelen konden
de verlichtingsinstallatie, tochtschotten en en
kele wandvitrines worden bekostigd. Door
de activiteiten van bestuursleden werden en
kele uniformpoppen, diverse wapens, gravu
res, documenten en dergelijke geschonken of
in bruikleen gegeven, aangekocht of zelf ver
vaardigd. Van Wijngaarden was hierbij veruit
de voornaamste verzamelaar. Bovendien ver
vaardigde hij enkele diorama's, kleedde hij,
samen met zijn echtgenote, de poppen aan en
zorgde hij voor het vochtvrij inlijsten van de
plaatwerken. Verder was hij niet te beroerd
hand- en spandiensten te verlenen bij het ver
vaardigen van de vitrines en het plaatsen van
de te exposeren voorwerpen. De vrijwilligers
stelden dat op hoge prijs en noemden hem
liefkozend 'Pa van Wijngaarden'.

Tot blijdschap van iedereen die het museum
een warm hart toedroeg kon het in juli 1955
met enige plechtigheid worden geopend.
Maar al spoedig bleek dat het warme zomer
weer sterke condensafzetting veroorzaakte
op de koude muren. Scheuren in de gewelven
resulteerden in lekkages en daarom moest het
museum in oktober alweer dicht om de geëx
poseerde wapens te ontroesten en beschim
melde uniformen en leerwerk weer toonbaar
te maken. Dit werk gebeurde in het huis van
E.D. van Wijngaarden waar ook diens vrouw
de handen uit de mouwen stak om alles weer
perfect in orde te krijgen. De vrijwilligers,
meestal gepensioneerden, zorgden er in de
periode tussen oktober en mei voor dat de
kazematten weer gewit en toonbaar waren.
Toen 'Pa van Wijngaarden1 in 1956 als
chef Technische Dienst bij het Internationale
Aannemingsbedrijf 'Kon. Mij. voor Haven
werken', waar hij sinds 1923 werkzaam ge
weest was, met pensioen ging betekende dat
niet, dat hij zich minder met het museum
ging bezighouden. Integendeel. Hij werd nog
actiever en ijverde er voor dat de vochtwering van de museumkazematten in het door
de Rijksgebouwendienst en Monumenten
zorg opgestelde restauratieplan van de walmuren opgenomen werd. Onvermoeibaar
ging hij verder met het aanboren van vele
bronnen om materiaal dat het verzamelen
waard was voor het museum bijeen te garen.
Dankzij het intensief lobbyen van Van Wijn
gaarden werd de restauratie van de kazemat
ten van het Museumbastion in 1965 een feit.
In de schijnwerpers gezet

Als blijk van erkentelijkheid en waardering
van het stadsbestuur voor zijn groot enthou
siasme en zijn nimmer aflatende activiteit, zo
wel met betrekking tot het behoud van de
vesting Naarden als nationaal cultuurmonu
ment als voor het Vestingmuseum, ontving
hij in 1966 de zilveren legpenning met oor
konde van de stad Naarden. Van Wijngaar
den, inmiddels 75 jaar oud en nog altijd in de
weer om de presentatie in het museum nog
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beter te maken, werd volkomen verrast door
de onderscheiding, maar zag deze niet als een
eindpunt van zijn werkzaamheden. Hij koes
terde nog allerlei plannen waarvan de realise
ring slechts op lange termijn mogelijk was.
In 1968 legde hij zijn functie als penning
meester neer, maar dat was voor hem aller
minst het sein om het rustiger aan te gaan
doen. In 1969 kwam dankzij zijn inzet de gro
te uitbreiding van het museum met de kaze
mat Y gereed. In mei werd de opening ver
richt door ZKH Prins Bernard. Het was dan
ook Van Wijngaarden die de prins rondleid
de bij de opening van de uitbreiding van het
museum met kazemat IJ en kanonremise X.
In december van hetzelfde jaar werd de
onvermoeibare Van Wijngaarden opnieuw in
de schijnwerpers gezet. Deze keer had het de
Koningin behaagd aan hem de zilveren museumpenning toe te kennen, 'als blijk van
waardering voor zijn verdienste bij de tot
standkoming en de ontwikkeling van het
Vestingmuseum.'
Feestredenaar, mr. R. Hotke, plaatsver
vangend directeur-generaal van het ministe
rie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, liet geen twijfel bestaan over het vele
goede werk dat Van Wijngaarden had ver
richt. 'U heeft Nederland, Europa, de hele
wereld gewezen op de unieke vesting Naar
den en u heeft door uw activiteiten nieuwe
impulsen gegeven aan het streven om de ves
ting Naarden te behouden.' In een brief van 3
januari 1970 betuigde Van Wijngaarden de
majesteit zijn grote erkentelijkheid voor de
toekenning van de Museumpenning in zilver.
Hij schreef: 'Dit betekent voor mij de hoogste
erkenning voor mijn activiteiten ten aanzien
van de oprichting van de Stichting Vrienden
van de Vesting Naarden en het inrichten van
een bastion met kazematten tot Vestingmuse
um.'

Literatuur

Bescheidenheid

Vrienden van de vesting Naarden 1953-1978, samen

Op 80-jarige leeftijd werd van Wijngaarden
nogmaals door de gemeente Naarden in de
bloemetjes gezet. Van het Stichtingbestuur
192

ontving hij een kristallen bokaal met inscrip
tie. En nog betekende zijn hoge leeftijd niet
dat hij ophield met zich in te spannen voor
het museum. De herdenking 'Naarden 300
jaar bevrijd' in 1973 vormde voor hem een
mooie gelegenheid zich weer met al zijn
kracht op de voorbereidingen te storten. Hij
maakte onder meer een tekening van de his
torische legerstoet die werd aangeboden aan
de stad Naarden. In 1977 mocht hij de Coehoornmortier ontvangen, de hoogste onder
scheiding van de stichting Menno van Coehoorn, in 1974 ingesteld, vanwege zijn grote
verdienste voor het verwezenlijken van de
doelstellingen van de stichting. Helaas wer
den de verhoudingen met het bestuur er niet
beter op. Er ontstonden meningsverschillen
over de beleids- en beheersproblemen van
het Historisch Vestingmuseum en in 1978
trok als gevolg van deze strubbelingen Van
Wijngaarden zich teleurgesteld terug. Een
jaar later overleed hij op 87-jarige leeftijd. Het
bestuur van de Stichting Vrienden van de
Vesting Naarden schreef in een kort In mernoriam dat 'zonder anderen tekort te doen ge
zegd kan worden dat dankzij zijn bezielende
kracht het museum geworden is tot wat het
nu is: een middelgroot museum met jaarlijks
meer dan 50.000 bezoekers.' In april 1980
werd in het Vestingmuseum een plaquette
onthuld ter nagedachtenis aan de oprichter
van het museum. Zijn zoon, Rob van Wijn
gaarden, herinnerde de aanwezigen bij deze
plechtigheid eraan dat zijn vader tot zijn
tachtiger jaren bijna zeven dagen in de week
gewerkt heeft aan dit museum en dat in dit
museum vele voorwerpen en uitstallingen
van hem terug te vinden zijn, zonder dat zijn
naam erbij staat, 'want hij was bescheiden, op
het verlegen zijn af.'

gesteld door E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, uit
gave: Stichting Vrienden van de Vesting
Naarder Koerier, Jaargang 1979 no. 411
Gooi en Eemlander, diverse data
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Interview met Bas Kreuger,
directeur van het Vesting Museum
'We willen geen museum zijn het gaat ons om de beleving van een levend monument'
Henk Michielse
Tot de oprichters van TVE in 1970 hoorde
ook een vertegenwoordiger van de toenmali
ge Vrienden van de Vesting Naarden, dat wil
zeggen het Vestingmuseum. Het museum
vond het in die tijd, samen met andere instel
lingen en organisaties, van belang dat TVE
werd opgericht als centrale organisatie voor
de geschiedenis van het Gooi en ommelanden
met ondermeer ais taak op te komen voor het
behoud van het historisch erfgoed. De band
is gebleven. En daarom is het ook mooi, dat
het nu vijftigjarige Nederlands Vesting Muse
um en het vijfendertigjarige Tussen Vecht &
Eem samen het lustrum van het museum vie
ren met een Open Dag van TVE.
Het Vesting Museum werd opgericht
door de bevlogen Ebbo Dirk van Wijngaar
den, van wie elders in dit nummer een leven
dig portret wordt geschilderd. Met een van

L. I i-

Bas Kreuger, directeur van het Nederlands Vesting
M useum wordt voor TVE geïnterviewd door Henk M i
chielse (foto G. Michielse-Oud)

zijn opvolgers, de directeur van het museum,
Bas Kreuger, praten we over het huidige Ves
tingmuseum en over zijn ideeën en toekomst
verwachtingen. De nu drieënveertigjarige Bas
Kreuger is de vierde beroeps-directeur van
het Vesting Museum. Hij werd geboren in
Delft en studeerde in Leiden geschiedenis,
met als specialisatie maritieme geschiedenis
ter compensatie van het feit, dat hij voor de
marine was afgekeurd.
Hoe komt een historicus met zeebenen in het ves^
tingmuseum terecht?
Tk wilde tijdens mijn studie altijd al in een
museum aan de slag. Ik volgde bijvakken op
de Museumacademie, liep stage bij Marinegeschiedenis en werkte als vrijwilliger in een
museum. Het interessante van een museum
is, dat daar de praktijk van het met historisch
erfgoed bezig zijn en wetenschappelijk on
derzoek samen kunnen gaan. Ik heb ook al
tijd in een museum gewerkt, eerst in het His
torisch Museum van Leerdam en daarna ge
durende negen jaar bij het Luchtmachtmuseum in Soesterberg.
In 2000 stapte ik over als Hoofd Collecties
naar het Museum voor Communicatie in Den
Haag. Die naam, Museum voor Communica
tie, is nogal abstract en zegt niets over de con
crete inhoud. Maar het gaat eigenlijk om het
vroegere PTT-museum, uitgebreid tot
"communicatie" in het algemeen. Daarna heb
ik nog gewerkt in het Luchtvaartmuseum
Aviodome op Schiphol en heb ik de verhui
zing naar de huidige locatie op het vliegveld
Lelystad meegemaakt.
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Die twee functies vormen een beetje een rode
draad in zowel mijn museale loopbaan als de
ontwikkelingen in de museale wereld van de
afgelopen tien jaar: Van tempels van cultuur
naar culturele ondernemingen. Een ontwik
keling met twee gezichten. Aan de ene kant
het verlaten van een soms wat elitaire kijk op
het beheer, behoud en presentatie van cultu
reel erfgoed, aan de andere kant een soms
wat al te eenzijdige préoccupatie met geld
verdienen en de bedrijfsmatige aspecten van
cultuurbeheer. Een museum is geen Mc Do
nalds, collecties zijn geen broodje hamburger
die je uit het assortiment kan halen als er
geen vraag naar is. De verantwoordelijkheid
voor het erfgoed gaat verder dan de waan
van de dag.
Met dat dilemma, waar ligt de grens tus
sen het bedrijfsmatige en het ideële, worstel
de ik dus al enige tijd en met name in Den
Haag en Lelystad. Het is de kunst de goede
balans te vinden. Als Hoofd Collecties zit je
dan precies midden in de vuurlinie.
En toen kwam in 2003 de vacature hier,
na het vertrek van Frans Fox. Op een mooie
zomerdag liep ik met mijn kinderen rond in
Naarden en zag de vesting op zijn mooist. Ik
had een heel plezierig gesprek met het be
stuur over mogelijkheden en kansen. Ik had
altijd in het middenmanagement gezeten en
zou hier de kans krijgen een eigen "toko" te
hebben en nu zelfs eens die balans tussen
commercie en inhoud te zoeken. Het Vestingmuseum heeft heel veel potentie. Ik had er
wel zin in.'
De vestingwerken zijn van het Rijk, hebben jullie
een zware huurlast?

'Het militaire gedeelte van de vesting, de
wallen en de bedekte weg zijn van het Rijk en
worden beheerd door de Rijksgebouwen
dienst. Wij huren om niet, of preciezer ge
zegd: we hebben een gebruikersovereenkomst. De Rijksgebouwendienst heeft het
buiten-beheer en wij het binnen-beheer. Daar
werd door de beheerder altijd soepel mee
omgegaan.; als men buiten aan het werk was
wilde men binnen ook wel eens wat meene
194

men. Maar in 2004 is men daar van afgestapt.
Dat heeft wel financiële consequenties. Bij
voorbeeld het gras maaien. Dat wordt een
maal per jaar gedaan bij alle vestingwerken.
Men wil onze terreinen daar wel in meene
men, maar dat kost ons dan 5.000 Euro op
een jaarlijkse begroting van twee ton. Offertes
van andere bedrijven boden geen soelaas.
Daarom hebben we nu een creatieve oplos
sing gevonden; het gras zal voortaan kort
worden gehouden door begrazers zoals gei
ten.'
Hoe houden jullie het museum draaiende?

'We hebben vier mensen in dienst (3,4 forma
tieplaatsen) en er zijn zo'n zestig vrijwilligers
actief, van wie een aantal elke dag hier is en
allerlei werkzaamheden verricht naast men
sen die af en toe iets doen. Daarnaast is er het
bestuur,, waarmee ik heel vruchtbaar kan
werken.
Dat bestuur vergadert eenmaal per
maand. Het gaat om besturen op afstand met
een bedrijfsmatige inslag. In Leerdam waren
er allemaal bestuursleden qualitate qua, bij
voorbeeld als vertegenwoordiger van de his
torische kring en dat was moeizaam werken.
In ons bestuur zitten, op een lid na, alleen le
den op persoonlijke titel en allemaal mensen
met een baan.
Het is trouwens in mijn optiek makkelij
ker bestuursleden vinden, dan vrijwilligers.
In de pers lees je vaak, dat het in het vrijwilli
gerswerk tegenwoordig moeilijk is om be
stuursleden te krijgen die zich voor langere
tijd willen binden, terwijl de mensen wel een
duidelijk afgebakende klus willen doen. Maar
bij ons is het omgekeerd. Het is niet zo moei
lijk goeie bestuursleden te vinden, maar bij
de vrijwillige medewerkers ligt het anders.
Het is vooral lastig om rondleiders te krijgen
of mensen voor de kassa en dergelijke, terwijl
de bezoekers steeds meer eisen stellen en
waar voor hun geld willen.
Ook financieel is het niet eenvoudig. Gro
te musea worden vaak voor tachtig procent
gesubsidieerd. Wij krijgen van de Gemeente
Naarden veertig procent subsidie (waarvoor
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Saillant van bastion Turfpoort, 1976 (coll. Vestingmuseum)

we overigens zeer dankbaar zijn) en verdie
nen zelf de resterende zestig procent. En dat
is vrij bijzonder in de museumwereld. Maar
voor kernactiviteiten, zoals tentoonstellingen,
hebben we jaarlijks slechts 2500 Euro op de
begroting. We hebben een prachtig terrein,
het museum heeft veel potentie. Maar we zit
ten in een vicieuze cirkel. Veel bezoekers be
tekent meer geld en meer geld betekent meer
activiteiten. Maar bezoekers trek je met activi
teiten en daar hebben we geen geld voor.'
Kunnen jullie niet ook aanhaken bij andermans
activiteiten zoals het Naardense fotofestival?

Dat willen we wel, maar het lukt niet erg. Het
fotofestival hing aan een zijden draadje, om
dat er te weinig expositieruimtes zouden zijn.
Er is toen met ons gepraat; wij hebben ui
teraard aardig wat expositieruimte en wilden
wel samenwerken. Maar na een eerste contact

hebben we niets meer gehoord. Zelf hebben
we dit jaar twee fototentoonstellingen in sa
menhang met het festival. Maar dat levert
geen extra bezoekers op. Wij vallen helaas
buiten het passe-partout van het festival; dus
moeten de mensen opnieuw betalen als ze
onze foto's willen bekijken en dat doen ze te
weinig.'
Hoeveel bezoekers trekken jullie?

'De twee medewerksters op kantoor die hier
al lang zitten, hebben nog meegemaakt dat er
50.000 bezoekers per jaar kwamen. Nu zitten
we op 23.000, terwijl Naarden als geheel er
wel 120.000 per jaar haalt'.
Vkaarom is het bezoekersaantal zo gezakt?

'Er is een enorme concurrentie op dit vlak.
Toen het Vestingmuseum open ging, waren
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wij iets unieks, het enige fort of vestingwerk
dat bezocht kon worden. De rest was nog on
der Defensie en geheim. Nu zijn we niet zo
uniek meer. Er zijn veel meer forten en ande
re vestingwerken in de buurt te bezichtigen,
zoals Fort Vechten bij Bunnik. Daarbij komt
de concurrentie van themaparken op histo
risch gebied, bijvoorbeeld het Spoorwegmu
seum. Om over de concurrentie van pretpar
ken nog maar te zwijgen.'
Heeft het Vesting Museum niet iets speciaals?
'Ja, dat hebben we zeker! Onze kracht zit in
de verbinding van Naarden Vesting als plaats
en het Vestingmuseum. Wij willen eigenlijk
heel Naarden "verkopen". Je kunt op twee
manieren naar ons kijken. Nu zijn we een
museum dat toevallig in een monument zit.
Maar ik wil het omdraaien: het gaat om het
monument waarin toevallig een museum zit.
We hebben het keurmerk museum gekre
gen. Daarvoor moet je aan allerlei eisen vol
doen, zoals het bezit van een collectie en de
beschrijving en conservering daarvan, weten
schappelijk onderzoek, educatie enzovoort.
De collectie is er, maar aan al die andere eisen
voldoen we niet of maar mondjesmaat. We
maken het keurmerk niet waar. Het Leger
museum in Delft voldoet aan alle eisen, maar
wij niet. de vraag is dus: willen we wel een
geregistreerd museum zijn?
Wat zou je dan willen?
'Je kunt je afvragen of de naam museum wel
zo aantrekkelijk is. Museum klinkt voor veel
mensen nogal afstandelijk, iets deftigs met
een hoge drempel. Ik zie ons veeleer als een
infocentrum. Ik denk aan Natuur- en Milieu
Educatie Centra. Die zijn veel laagdrempeliger dan een museum. Ons oorspronkelijke
doel is behoud van het historisch erfgoed van
de Vesting Naarden en daarvoor belangstel
ling te wekken. Die kant willen we weer uit.
Onze ideeën zijn nog niet helemaal uitgekris
talliseerd, maar de richting is duidelijk. We
willen het monument Vesting Naarden cen
traal stellen. Geschiedenis is tegenwoordig
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veel meer gepopulariseerd dan vroeger. Het
gaat om de geschiedenis-beleving. En daar ligt
precies onze kracht.'
Krijg je alle betrokkenen wel mee?
'De Rijksgebouwendienst zou ons meer moe
ten toestaan dan nu in het contract staat op
het gebied van geld verdienen. We denken
daarbij niet aan een puur commercieel ge
bruik, maar aan iets als een bezoekerscen
trum, zoals bij Natuur- & Milieueducatie. Nu
mogen we eigenlijk niet eens koffie verkopen.
Ook de gemeente Naarden ziet wel wat in
zo'n centrum. We zijn niet het historisch mu
seum van de stad Naarden, maar van de an
dere kant is tachtig procent van Naarden Ves
ting militair erfgoed. Hoe moet dat onder de
aandacht van de mensen worden gebracht?
De gemeente zit met het probleem van het
VVV-kantoor, dat niet op de oude voet kan
doorgaan. We denken aan een koppeling van
VVV en museum bij het promoten van de he
le Vesting Naarden. Samen zouden we als in
focentrum in het kantoor op het Adriaan
Dortsmanplein kunnen zitten. Burgemeester
Rehwinkel opperde de aantrekkelijke gedach
te om vandaaruit wandelingen te laten star
ten over de vestingswallen die uitkomen in
het museum.
Op zich zelf is het Legermuseum veel be
ter geëquipeerd om het materiaal over het
militaire leven te laten zien. Maar bij ons zit
het in een levende context.'
Het Vesting Museum als dependance van het le
germuseum?
'We doen al heel veel samen. Niet als depen
dance, maar in co-producties. Het legermuse
um heeft het materiaal, maar wij kunnen de
mensen iets laten beleven. Bij ons kunnen ze
op de bastions lopen, rondvaren langs de ho
ge muren, ervaren wat zo'n vesting betekent.'
Kan de Hollandse Waterlinie nog iets voor jullie
betekenen?
'De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stel-
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ling van Amsterdam zitten momenteel in de
lift. De Vesting Naarden maakt alleen deel uit
van de Waterlinie. Maar Naarden was vroe
ger dé stelling van Amsterdam, voordat die
officiële stelling werd gecreëerd.
Bij het projectbureau Nieuwe Hollandse
Waterlinie wil men een drietal informatie
punten inrichten. In Zuid slot Loevestein, in
Midden Fort Vechten (bij Bunnik) en een
infopunt in Noord. Vraag was waar dat laats
te moest komen. In het Muiderslot, op Pam
pus of in het Vesting Museum? De Waterliniecommissie heeft besloten Naarden als
noordelijk infopunt aan te wijzen. Dat moet
nu worden ingevuld. Het aardige is, dat op
deze manier drie soorten weermiddelen aan
bod komen: een kasteel, een fort en een ves
tingstad.'
Het Vesting Museum hoorde bij de oprichters van
TVE. Zie je voor jullie ook een taak op het gebied
van de Gooise geschiedenis?

'Ik heb daar zelf nooit over nagedacht. Ik
weet wel, dat er vroeger over gesproken is,
maar men concludeerde toen, dat er geen
ruimte voor was en geen collectie. Maar mis
schien kunnen we er weer eens over gaan
denken, zeker nu het Goois Museum Museum
Hilversum is geworden en zich gaat richten op
jonge architectuur.
Wat we in elk geval wel willen is een plat
form zijn voor andere culturele activiteiten.
We hebben hier al muziekgezelschappen ge
had. We denken aan een klein openluchtthea
ter.
En dan is er natuurlijk de geschiedbeleving. Zo komen we weer bij de Gooise ge
schiedenis en bij TVE. Dat we ook graag met
Tussen Vecht & Eem willen samenwerken en
zo elkaar versterken, blijkt uit het samen or
ganiseren van de TVE Open Dag op 24 sep
tember. Daar kunnen we in de toekomst mooi
op voortbouwen.'

Bemiddeling bij:
aan- en verkoop
huur en verhuur van
woningen en
bedrijfspanden

NVM

w. olsman

HYPOTHEKEN - TAXATIES
BOUWKUNDIGE ADVIEZEN
makelaardij en
assurantiën
- bouwkundige Uw adviseur,
zowel voor
‘t Gooi als
Amsterdam

Juliana van Stolberglaan 42
1412 b h Naarden
Telefoon: 035 - 6940279
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Onderzoek naar de geschiedenis
van Naarden-Vesting
Anne Medema

De geschiedenis van de V esting Naarden mag zich
verheugen in een grote belangstelling. Toeristen
worden rondgeleid door deskundige gidsen, die
vaak honderduit weten te vertellen over alles w at
m et de geschiedenis te maken heeft. Pikante anek
dotes en verhalen over details kruiden het betoog
en doen de bezoekers versteld staan over hetgeen
allemaal nog bekend is over het verleden.
Toch zullen er w einig m ensen zijn die zich af
vragen hoe w ij aan die kennis van het verleden ko
men. H et fe it dat Naarden in 1572 door de Span
jaarden werd ingenomen en uitgemoord, is een be
langrijke gebeurtenis in geschiedenis van stad en
land. M aar m instens even belangrijk is de vraag
waar w ij al die kennis vandaan halen.
H et is duidelijk dat w ij voor de kennis van het
verleden zijn aangewezen op bronnen. Sedert de
tijd van Renaissance en H um anism e is iedere his
toricus op zoek naar bronnen. 'A d fo n tes' is de
leus. Bronnen zijn er in vele soorten en maten. In
het algemeen is het al datgene w at ons rest u it het
verleden, zoals m onum enten, schilderijen, voor
werpen en ga zo maar door. Voor dit artikel willen
we ons vooral richten op de geschreven bronnen in
de vorm van boeken, geschriften en archiefstuk

Een onderzoek kan men het beste starten
door relevante literatuur te raadplegen. In de
ze literatuur liggen de resultaten van vorige
onderzoekers vervat. Kennisname daarvan
behoedt voor het telkens opnieuw uitvinden
van het wiel. Het is meestal aan te bevelen
om, gezeten op de schouders van illustere
voorgangers, het onderzoeksterrein te over
zien. Meteen het archief induiken is over het
algemeen niet aan te bevelen. Desondanks is
een kritisch gebruik van de literatuur gebo-
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ken.
H et onderzoek naar de historie mag nooit als
afgesloten worden beschouwd. Er moge dan veel
bekend zijn over de geschiedenis van de vesting,
het behoeft niemand te verbazen dat er a f en toe
nog nieuwe bronnen opduiken o f dat de inzichten,
in de loop der tijden wijzigen. Er is altijd volop
ruim te voor nader onderzoek.

Aanpak van onderzoek

___
Het kan in dit verband niet gaan om een dor
re opsomming van alle mogelijke bronnen.
Beter is het om iets te vertellen over de aan
pak van een onderzoek.
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H et Burger Weeshuis, tegenwoordig Stads- en
Streekarchief te Naarden (coll. Stadsarchief Naar
den)
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den. Niet alles wat gedrukt staat is waar! Het
is heel goed mogelijk dat een auteur fouten
heeft gemaakt of verkeerde conclusies heeft
getrokken. Ook is het mogelijk dat niet alles
volledig is onderzocht. Een bekend fenomeen
is dat een schrijver op de eerste pagina van
zijn boek een veronderstelling formuleert, die
allengs de vorm gaat aannemen van een on
wrikbare zekerheid. Over de geschiedenis
van de vesting is heel wat geschreven. Voor
beelden zijn de boeken van Schukking en
Kips, die een vrij gedetailleerd overzicht bie
den, zowel voor wat betreft de militaire als
de monumentale aspecten. Het Stadsarchief
in Naarden beschikt over een uitgebreide
handbibliotheek, die door middel van een ge
automatiseerde catalogus toegankelijk is.
Uit het voorgaande is al wel enigszins
duidelijk geworden dat er verschil is tussen
literatuur en bronnen. Literatuur bevat
meestal geen informatie uit de eerste hand,
terwijl dat met bronnen wél het geval is.
De archieven van de gemeente Naarden
vanaf 1355 bevatten een schat aan informatie.
Het accent ligt daarbij niet zozeer op het
bouwkundige aspect, maar meer op het
maatschappelijke leven binnen de vesting. Zo
zijn er gegevens over het garnizoen en de be
tekenis van de vesting v oor de stedelijke eco
nomie, de gevolgen van het teloor gaan van
de vestingstatus in 1926. De stadsuitbreiding
en het maken van een doorbraak door de ves
tingwal zijn er een rechtstreeks gevolg van.
Maar ook informatie over de straatnaamgeving na de sloop van de Amsterdamse poort
in 1915 is er te vinden. Kortom, de betekenis
van de vesting voor de stad Naarden van de
middeleeuwen tot in de twintigste eeuw valt
er uit af te lezen.
Er zijn inventarissen van de archieven van
de stad en gemeente Naarden voorhanden,
zowel op papier als digitaal, die het mogelijk
maken om van alles betreffende de vestinghistorie boven tafel te halen. De archiefstuk
ken zijn op de studiezaal van het Stadsarchief
in te zien.
Aandacht verdient ook de op het Stadsar
chief aanwezige prenten- en fotocollectie. Een
geautomatiseerde catalogus biedt de moge

lijkheid om snel een compleet overzicht te
krijgen van al het beeldmateriaal. Het kaart
materiaal bevat tal van plattegronden van de
vesting in vroeger tijd. Daarnaast mag een
collectie met de nagenoeg volledige jaargan
gen van de Gooi- en Eemlander niet worden
overgeslagen. Bij het Stadsarchief is eveneens
de collectie afbeeldingen van het Nederlands
Vestingmuseum ondergebracht, die heel wat
materiaal bevat.
Landelijke aangelegenheid
Het onderhoud van de vesting was een lan
delijke aangelegenheid, vanwege de strategi
sche ligging van Naarden met betrekking tot
de verdediging van ons land. Daarom kan
een onderzoek naar de geschiedenis van
Naarden zich zeker niet beperken tot de ste
delijke en gemeentelijke archieven en komt
men ongetwijfeld terecht bij de Rijksgebou
wendienst en in het archief van de Genie bij
het Nationaal Archief in Den Haag.
Een aantal bescheiden uit deze archieven,
met name uit de Collectie Hingman, zijn
overgebracht op microfiches, waarvan exem
plaren berusten op de studiezaal van het
Stadsarchief.
Studiezaal
De studiezaal van het Stadsarchief aan de
Cattenhagestraat 8 te Naarden is geopend op
werkdagen van 13.30-16.30 uur. Tel. 0356957811, e-mail: stadsarchief @naarden.nl.
U bent hartelijk welkom op het Stadsar
chief van Naarden, dat fungeert als het docu
mentatiecentrum voor de stadsgeschiedenis.
U bent verzekerd van deskundige begelei
ding bij uw onderzoek.
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Boekbespreking
Op weerstand gebouwd,
verdedigingslinies als militair erfgoed
Op weerstand ge
bouwd is een uitga
XL
ve van de Rijks
dienst Monumen
tenzorg in het ka
O P WEERSTAND
der van het monuligingslinies als militair erfgoed
mentenjaar van de
verdediging. On
der redactie van
Erik Kleijn laat een
zestiental auteurs
zijn of haar licht
schijnen over de
toestand van militair monumentaal Neder
land. Daar zitten pareltjes tussen, ongepolijs
te diamanten, smaragden, goud maar ook py
riet en dat is meteen ook het bezwaar van de
ze bundel; er is weinig samenhang die de va
riatie aan bijdragen tot een prachtige ketting
heeft gesmeed.
Historisch springt men van de hak op de
tak, van kustverdediging 1550 - 1795 naar de
strategische plannen die voorafgingen aan de
Meidagen van '40 en weer terug naar een ar
tikel over de Romeinse limes in Nederland.
Inhoudelijk van een beschouwing over de
ontwikkeling van de fortwachterswoning
naar de visie van de Rijksoverheid op de
(her)ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in kaders van ruimtelijke orde
ning, cultuurtoerisme en watermanagement.
Het is jammer dat men deze, op zichzelf
vrijwel allemaal boeiende artikelen, onder die
ene noemer van 'verdedigingslinies als mili
tair erfgoed' heeft willen plaatsen. Die para
plu past niet goed en doet geen recht aan de
petite histoire van 'Het geheim van de Heimenberg' van Theo Toebos over de mysteri
euze ringwalburcht op de Grebbeberg, naast
het met een bredere pen geschreven beschou
wende stuk van Hans Mommaas over hoe de
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Spaans - Staatse linies in Zeeuws-Vlaanderen
gebruikt zouden kunnen worden als ruggegraat voor de cultuur-historische toeristische
ontwikkeling van dat gebied. Het artikel over
behoud en hergebruik van luchthavengebouwen door Marieke Kuipers valt geheel buiten
het bestek van het boek.
Uitstekende smaakmaker
Het is daarom aan te bevelen het boek te zien
als een uitstekende smaakmaker voor eenie
der met belangstelling voor militaire verdedi
gingswerken en de manier waarop we (her)
gebruik zouden kunnen toepassen. Want het
laat zien dat militair cultuur-historisch erf
goed een enorm breed palet aan invalshoeken
kent. Van de Romeinse tijd tot aan de Koude
Oorlog en van een eenvoudige fortwachters
woning tot aan een beschouwing op bouw en
hergebruik van een vlieveldcomplex dat deel
uit maakte van een luchtverdedigingslinie.
Bijzonder door de keuze van hun invals
hoek zijn de artikelen van Ton Schulte over
de propaganda van Lodewijk de XIV, de
Zonnekoning, met betrekking tot zijn veld
tocht door de Nederlanden in 1672, het stuk
van Anne Visser over de inrichting van inundatiekommen in de negentiende eeuw en hoe
deze in het huidige landschap te duiden en
het zeer tot de verbeelding sprekende artikel
van Hans Mommaas over de Spaans-Staatse
linies.
Lees het boek als prachtig koffietafelboek
en geniet, maar gebruik het niet als door
wrocht wetenschappelijk werk over militair
historische bouw en hergebruik van dat erf
goed.
Bas Kreuger
H.C.M. Kleijn (red.), Op weerstand gebouwd,
verdedigingslinies als militair erfgoed, Zwolle
2004, ISBN 90 400 9025 4, 213 pagina's
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Activiteitenagenda
Eva Schild-Schofaerts
Archieven Hoogheemraadschap

Sinds half juli 2005 zijn alle historische archieven
van de voormalige polders in het gebied van de
Amstel en de Vecht te raadplegen op het nieuwe
adres van het Hoogheemraadschap:
Spaklerweg 16,1096 BA Amsterdam.
Bezoek op afspraak op werkdagen 9.00-16.00 uur.
Tel: 0900-9394, email: archieven@dwr.nl
internet: www.hhs-agv.nl > nieuws en informatie >
historisch archief
Ook de archieven van polders die tot nu toe berust
ten bij het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hil
versum zijn naar de nieuwe archiefbewaarplaats
van het Hoogheemraadschap overgebracht.

Inlichtingen: de heer R. van der Schaaf 035-5386094
of mevrouw M. van der Schaal 035-5317093.
Tot 5 oktober is in de oudheidkamer de expositie
‘Van Zuiderzee tot Ijsselmeer' over de ontstaansge
schiedenis en de drooglegging van de Zuiderzee.
Historische Kring Huizen,

postadres Havenstraat 42,1271 AG Huizen,
tel. 035 5244003.
2 oktober Jubileummanifestatie 25 jaar Historische
Kring Huizen in de Boerderij, Hellingstraat 9, van
10-17 uur. 14 december afsluiting Havenjubileum
in de Boerderij.
Historische Kring Laren,

Dudokcentrum, zie Museum Hilversum
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg
51, Laren.
Inlichtingen: 035-5382520.
Openingstijden: di. t/m zo. 13.00 -16.30 uur.
Groepen ook mogelijk op afspraak buiten de ope
ningstijden om.
Vanaf juli is heeft het museum een hernieuwde in
richting waarbij processen die zich in de aarde af
spelen en het Geo-Bio-Historische Verhaal centraal
staan.
Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'.

Inlichtingen: secretaris mr. E. Slager, Van Kretschmar van Veenlaan 98,1222 NB Hilversum,
website: www.hilversum-historie.nl
Openingstijden: iedere vierde di. van de maand,
behalve in dec., juni, juli en aug. in 'De Akker',
Melkpad 14, tel. 6212447, aanvang 20.00 uur.
Albertus Perk bestaat 30 jaar en viert dit jubileum
op za. 24 september van 14.00-17.00 uur in De Ak
ker met o.a. de uitreiking van het lustrumboek
'Onderwijs in Hilversum'.
Historische Kring 'Bunscote'.

Inlichtingen: de heer C.A. Nelemans, 033-2981685
www.bunscote.nl.
Bunscote bestaat 25 jaar en beschikt vanaf septem
ber 2005 over een nieuwe verenigingsruimte
't Bunhuus, Bikkersweg, oude ingang bibliotheek.
Historische Kring Eemnes,

Oudheidkamer, Raadhuislaan 2a, Eemnes
Openingstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur.

Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren.
Inlichtingen: 035-5312770 o fwww.historielaren.nl.
Openingstijden: Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur.
De Historische Kring bestaat 25 jaar en schrijft een
jubileum-wedstrijd uit waarbij iedereen wordt uit
genodigd om deze zomer in Laren 'historische' fo
to's te maken t/m 30 september.
In juni is het boek Getuigenis op straat, de Larense
Sint Janstraditie verschenen dat is samengesteld
door Leo Janssen en Karei Loeff.
Huizer Museum Het Schoutenhuis,

Achterbaan 82,1271 TZ Huizen.
Inlichtingen: 035-5250223 hetschoutenhuis@huizermuseum.nl.
Openingstijden: di. t/m za. 13.30-17.00 uur.
Koken en kunst van 1 oktober t/m 14 januari '06,
met o.a. serviezen van Potterie De Driehoek, ter ere
van het tienjarig bestaan van Het Schoutenhuis.
Wandelingen door het oude Huizen 10-9, 8-10 en 511 om 15.00 uur, vertrekpunt Het Huizer Museum.
Museum Hilversum,

Kerkbrink 6,1211 BX Hilversum. 035 6292826
museumhilversum@hilversum.nl
www.museumhilversum.nl
Openingstijden: di. t/m za.: 11.00 -17.00 uur - zo:
12.00 -17.00 uur
In juli 2005 is in het centrum van Hilversum een
nieuw museum aan de Kerkbrink geopend: Muse
um Hilversum. Met twee tentoonstellingen en tal
van activiteiten is deze opening feestelijk gevierd.
Museum Hilversum is gehuisvest in het voormali
ge raadhuis aan de Kerkbrink waar voorheen het
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Naerdincklant, afdeling van AWN Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland.
Voor een archeologische veldverkenning in het
Gooi of een vrijblijvend vondsten onderzoek, con
tact opnemen met het secretariaat van AWN afde
ling Naerdincklant mevr. E.J. Wierenga, tel. 035 6834875
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Goois Museum gevestigd was. In de nieuwe ruimte
van architect Hans Ruijssenaars zijn drie verdiepin
gen met vaste en tijdelijke exposities ingericht.
Museum Hilversum richt zich op de wisselwerking
tussen cultuurhistorie en moderne stedenbouw, ar
chitectuur en landschapsinrichting
Living in Motion
Van 2 juli tot en met 23 oktober 2005 presenteert
Museum Hilversum de tentoonstelling 'Living in
Motion, design en architectuur voor flexibel wo
nen'. Te zien zijn objecten uit verschillende cultu
ren en perioden ingedeeld op thema: monteren en
demonteren, transporteren, opvouwen en open
vouwen, aanpassen, combineren en dragen.
Natuurstad in schoonheid
In het souterrain van het museum krijgt de bezoe
ker een beeld van de snelle groei van Hilversum
vanaf 1850. Een aantal thema's die Hilversum
uniek maken worden speciaal belicht in deze
(semi)permanente tentoonstelling: de media-architectuur, de beroemde architecten Dudok en Duiker,
de ligging in het groen en de villa-architectuur.
Dudok Centrum,
Dudokpark 1,1217 JE Hilversum.
Openingstijden: wo. en zo.: 12.00-16.30 uur
Museum Hilversum heeft op loopafstand van het
museum een tweede locatie in het huidige raadhuis
van Hilversum aan het Dudokpark 1. Hier is een
expositie gewijd aan het leven en werk van de ar
chitect Willem Marinus Dudok (1884-1974) en de
restauratie van het raadhuis. Elke zondag vindt er
om 14.00 uur een rondleiding door het raadhuis
plaats.

Nederlandse Vestingmuseum,
Westwalstraat 6 te Naarden-Vesting.
Inlichtingen: 035-6945459.
Openingstijden: di. t/m vr. 10.30-17.00 uur en za./
zo. 12.00-17.00 uur.
Iedere eerste zondag van de maand: historische
rondleidingen in uniform. Aanvang 13.30 uur.
Het museum bestaat 50 jaar. De open dag van TVE
zal op 24 september in dit museum plaatsvinden
met als thema Vijftig jaar Vesting Museum, geschiede
nis & toekomst van de Vesting Naarden.
Singer Laren,
Oude Drift 1 te Laren.
Inlichtingen: 035-5393939/ www.singerlaren.nl .
Openingstijden: di. t/m za. 11.00-17.00 uur en zo.
12.00-17.00 uur.
Oerbeelden van Ewald Mataré van 16 september t/m
4 december. Singer Laren presenteert na Auguste
Rodin, Camille Claudel en Ossip Zadkine, opnieuw
een belangrijke beeldhouwer. De overzichtsten
toonstelling Oerbeelden van de Duitse kunstenaar
Ewald Mataré (1887-1965) laat verrassende houten
en bronzen beelden van mens en dier zien. De pre
sentatie bevat tevens een grote groep houtsneden,
aquarellen en een selectie uit zijn keramiek. De ten
toonstelling is samengesteld in nauwe samenwer
king met Museum Kurhaus Kleef, waar zich de na
latenschap van Ewald Mataré bevindt.
Zo. 18-9, 25-9, 2-10, 9-10, 6-11, 13-11, 20-11 en 27-11
om 13.00, 14.00 en 15.00 uur vertellen kunstenaars
over de mogelijkheden van hout als materiaal voor
een kunstwerk. Gratis voor museumbezoekers.
Do. 22-9, 29-9, 20-10, 27-10, 17-11 en 24-11, 11.15
uur Introductie tentoonstelling € 7,50 p.p. excl. museumentree.

Wilt u een vermelding van een activiteit in de periode januari-april 2006? Zendt u dan spoedig een berichtje/email naar het redactiesecretariaat van TVE, redactie@tussenvechteneem.nl.

Museum zonder muren en gemeentegrenzen.
Het Erfgoedhuis Utrecht heeft de website Collectie
Utrecht, waarop een selectie van voorwerpen, mo
numenten en landschappen de geschiedenis van de
provincie Utrecht vertelt, www.collectieutrecht.nl.
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TVE 35 jaar
Vrolijke viering in het Stadhuis van Naarden

Henk Michielse
Het was een vrolijk maar stijlvol feest, de vie
ring van het vijfendertigjarig bestaan van
TVE op 27 mei in het stadhuis van Naarden.
Het begon al bij binnenkomst. Alle honderdvijftig deelnemers (meer mogen er van de
brandweer niet in de raadzaal) werden in stijl
ontvangen door vier leden van de TVEwerkgroep Gooise Klederdrachten onder lei
ding van Ali Klap. De drie dames en een heer
brachten kleur en historische sfeer in de bij
eenkomst. En later op de avond leidde een
van de dames de sprekers nog charmant naar
het spreekgestoelte.

De avond was ook om andere redenen bij
zonder. Veel oud-gedienden van TVE kwa
men opdagen. Bijzonder ingenomen was ie
dereen met de aanwezigheid van de eerste
penningmeester en de eerste redactiesecreta
ris van TVE en ook mevrouw de Vrankrijker,
echtgenote van de befaamde historicus en
kenner van de Gooise geschiedenis dr. A. de
Vrankrijker, kreeg een spontaan applausje. Er
waren oud-voorzitters als Maria Boersen en
mr Le Coultre en andere oud-bestuurders en
redactieleden zoals jhr. Six, Els Scheltema en
dr. Kölker. Een aantal wethouders van ge-

gpi r, _ '*a

.

A li Klap geeft uitleg over de klederdrachten van Gooi- en Eemland (foto G. Michielse-Oud)
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Het trio SHE zorgt voor de muzikale omlijsting (foto G. Michielse-Oud)

meerites uit de regio was eveneens present.
Ook wethouder en loco-burgemeester Frits
van Duim van Naarden, die - hij was ook lan
ge tijd bestuurslid van TVE geweest - de
avond terzake kundig officieel zou openen.
Grote waardering was er voor het feit, dat de
Gemeente Naarden de raadszaal om niet ter
beschikking had gesteld en bovendien nog zo
aardig was de koffie aan te bieden.
Cachet aan de avond werd ook gegeven
door het trio SHE, door sommige aanwezigen
vooraf aangezien voor een Amerikaanse meiden-popgroep, maar in werkelijkheid een
voortreffelijk ensemble van beroepsmusici
die toepasselijke barokmuziek speelden ter
omlijsting van de sprekers en een ingelast
programmaonderdeel: de explicatie door Ali
Klap van de verschillende klederdrachten
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(zondagse, doordeweekse en jonge-vrouwenkleding).
Klapstuk van de avond

Het klapstuk van de avond was de lezing van
Piet Leupen, geestig en uitdagend. De voor
zitter van TVE had hem al geïntroduceerd als
ontmaskeraar van historische mythes. Een
eerdere gelegenheid waar prof. Leupen voor
TVE optrad, was in dezelfde raadszaal bij de
TVE-avond tijdens de viering van het 650jarig bestaan van de stad Naarden in 2000.
Piet Leupen toonde toen tot verbijstering van
de toenmalige burgemeester Patijn en de an
dere Naarders onomstotelijk aan, dat Naar
den pas in 1351 stadrechten had gekregen en
dus een jaar te vroeg was met de lustrumvie
ring.

TVE 23e jrg. 2005

Ook nu weer ging een mythe aan scherven.
Piet Leupens thema was de betekenis van
eux de memoire voor het historisch bewustzijn,
wat hij illustreerde aan de hand van de my
the over de Franse Kamp in Bussum. Waar
om had het Bussumse gemeentebestuur in de
negentiende eeuw de naam Franse Kampweg
bedacht? Nergens was daar betrouwbaar
bronnenmateriaal over te vinden. Werd dat
gebied zo genoemd, omdat er in 1672 Franse
soldaten uit het leger van Lodewijk XIV gele
gerd waren? Of omdat het leger van Napole
on er gezeten had? Er wordt immers be
weerd, dat daar het geraamte van een Franse
soldaat in Napoleontisch uniform was gevon
den. Of was het eigenlijk gewoon zo, dat het
hier ging om een ‘kam p', een klein afgebakend
veldje, zoals er zovele liggen in het Gooi en
elders en zoals die ook op oude kaarten van
het gebied zijn terug te vinden?

Prof. Leupen eindigde met een vraag aan zich
zelf. Vind je nu dat het ANWB-bord bij de
Franse Kamp dat verwijst naar Franse solda
ten moet verdwijnen? Of is het juist de moeite
waard de mythe die toch de historische be
langstelling van veel mensen gaande houdt,
te laten voortbestaan? De emeritus-hoogleraar middeleeuwse geschiedenis koos voor
het laatste. Op z'n hoogst zou er op het
ANWB-bord in heel kleine lettertjes onder de
huidige tekst misschien vermeld kunnen
worden hoeveel vraagtekens je wel bij dit
verhaal zou moeten zetten. Piet Leupen had
niet alleen de lachers op zijn hand, maar ie
dereen was het ook wel van harte met zijn
conclusie eens.
Na een geanimeerde receptie werd de lus
trumviering afgesloten.

Piet Leupen tijdens zijn feestrede over de Franse Kamp als m ythische 'lieu de memoire' (foto G. M ichielse-O ud)
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Stichting Tussen Vecht en Eem

Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 30 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op his
torisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteris
tieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Web-site: http://www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement
e-mail: penningmeester@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 15,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op Postbank girore
kening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2005 en volledige
naam en adres. Dit bespaart postzegels of telefoonkosten. Ook kan men zich aanmelden bij de penning
meester van TVE, p /a Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-5310115 of per e-mail.
Dagelijks bestuur
e-mail: secretaris@tussenvechteneem.nl
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) - Huizerstraatweg 37,1411 GL Naarden - 035-6944091
mr. H. Lustig (secretaris) - Karei Doormanlaan 65,1271 CB Huizen - 035-5267945
dhr. P. van Oven (penningmeester) - Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes - 035-5310115
ing. J.J. Groeneveld - Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes - 035-5381609
drs. J.E. Lamme - Sterrelaan 31,1217 EW Hilversum - 035-6244974
Algemeen bestuur
Vertegenwoordigers van: Historische kring Baerne \ Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef |
Hilversumse historische kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Histo
rische kring Gemeente Loenen | Historische kring Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden | Stichting
Comité Oud Muiderberg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den
Berg | Historische kring Weesp | Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Mui
den, Bussum en Huizen te Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereni
ging van Vrienden van het Gooi | Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en Eemland | Ge
ologisch Museum Hofland, Laren | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum | Stichting
Hilversum, Pas Op! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
| Werkgroep klederdrachten Eem- en Gooiland | Singer Museum, Laren | Stichting Vrienden van het Ne
derlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp
Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum
Redactie en gastredacteuren
e-mail: redactie@tussenvechteneem.nl
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) - Huizerweg 9,1401 GD Bussum - 035-6918978
dhr. R. Gortzak - Ruthardlaan 31,1406 RR Bussum - 035-6912071
dhr. A. Medema - Gele Plomp 54 - 3824 WK Amersfoort - 035-6957815 (kantoor)
dr. H.C.M. Michielse - Huizerstraatweg 37 - 1411 GL Naarden - 035-6944091
drs. D.C. Veltman-Lubbers - Abel Tasmanstraat 21 - 1212 BC Hilversum - 035-6857005
ing. J.J. Groeneveld - Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes - 035-5381609
drs. B. Kreuger (gast), Nederlands Vestingmuseum, Westwalstraat 6,1411 PB Naarden - 035-6945459
mw. E.A.M. Scheltema-Vriesendorp (gast), Turfpoorststraat 39,1411 EE Naarden
dhr. F. Udo (gast), Bussummerstraat 28,1411 PM Naarden
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DE M A K E LA A R M ET HART VOOR DE VESTING,
IN HET HART VAN DE VESTING!

M a rk tstraa t 15
Tel.: 035-694 27 57

Eli
NVM

www.mouthaan.nl

1411 C X Naarden-Vesting
Fax: 035-695 24 82
infoo mouthaan.nl

Brasserie

Restaurant

De Kapschuur
Genieten onder de kerktoren van Naarden-Vesting
Voor lunch, diner, feesten en partijen

■
.l i l 3
Kerkpad 1
1411 PW Naarden
035 - 694 1957
www.kapschuur.nl
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Villeroy & Boch
The Doors
Paul Fagel
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Weijntjes
Style Shutters
Bad Arsenaal
Paardekooper-Hulst
Van Heil Juweliers
Hugo

Uitgeverij Verloren
Alex Bakker, ‘Dag pap, tot morgen’. Joodse kinderen gered uit de crèche. Uitgave in samenwerking met
het Verzetsmuseum Amsterdam, 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-862-7, €12,Vlak onder de ogen van de Duitsers slaagden verzetsmensen erin om zo’ n vijfhonderd joodse kin
deren administratief en fysiek te laten ‘verdwijnen’ uit de crèche waar zij wachtten op deportatie.
Vijftien kinderen van toen vertellen aangrijpende verhalen over hun redding, hun onderduiktijd en
de verwarrende periode vlak na de bevrijding.
Bezweegen Broederschap. Het wel en wee van de Dantziger Oude Vlam ingen te H aarlem in de eerste helft
uan de achttiende eeuw opgetekend door Eduard SimonszToens in zijn Memoriaal (1735-1749J ( mmen 3), ed.
Mechteld Gravendeel e.a., 151 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-869-4,€15,Toens’ Memoriaal laat zien hoe een menniste minderheid tegen de stroom van de tijd in haareigen
religieuze en culturele identiteit overeind probeerde te houden.Dit bijzondere egodocument,
voorzien van een uitvoerige inleiding over de historische achtergronden, geeft een authentieke
stem aan ‘de stillen in den lande’.
Natuur in de achttiende eeuw [=De achttiende eeuw 36 (2004) 2], onder redactie van Inger Leemans
e.a., 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-863-5, €16,Opvoeders en liefhebbers, wetenschappers en denkers, hervormers en zendelingen, dichters en
schrijvers, kunstenaars en architecten - allen hielden zich bezig met de natuur. Men werd zich
bewust van de onmetelijkheid en pluriformiteit van de natuur, maar hoe moest die verder worden
bepaald, geordend en beheersbaar gemaakt?
Ottie Thiers, ’t Putje van Heiloo. Bedevaarten naar O.L. Vrouw ter Nood. Beeldredactie Adriaan van
Beek, 225 blz., gebonden, geïllustreerd (deels in kleur), isbn 90-6550-858-9, €22,Al eeuwenlang is de Runxput bij Heiloo verbonden met de verering van O.L. Vrouw ter Nood. On
der aanvoering van de Alkmaarse fabrikant Gerrit van den Bosch werd vanaf 1905 gewerkt aan een
historisch en kunstzinnig verantwoorde wederopbouw van deze bedevaartplaats. Ottie Thiers
biedt een kijkje achter de schermen van dit proces.
Annemiek van der Veen en Dolly Verhoeven, En toch verschillend. Zusters uan Liefde uan Onze Lieue
Vrouw, Moeder uan Barm hartigheid 1960-2000. 359 blz., gebonden, geïllustreerd (deels in kleur), isbn
90-6550-868-6, €30,Het leven van kloosterlingen veranderde in de jaren ’60 drastisch: hun werk, hun leefwijze, hun
uiterlijk en de omgang met elkaar en anderen. Hoe dit proces zich voltrok bij de grootste Neder
landse zustercongregatie de ‘Zusters van Tilburg’, zoals zij in de volksmond bekend staan, is te
lezen in dit prachtig geïllustreerde boek.

Meer informatie over deze en onze ruim 800 andere boeken
en tijdschriften over geschiedenis op www.verloren.nl
Postbus 1741,1200 BS Hilversum | Torenlaan 25,1211

ja

Hilversum | t 035-6859856 |

f 035-6836557

bestel(JDverloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar bij ons en in de boekhandel.
Bij directe bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.
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