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De afbeelding op de omslag is een tafereeltje in het kantinegebouw bij de Promerskazerne in 1900. Nu is dat het VVV-gebouwtje aan het Dortsmanplein ]. Het
is een aquarel van Hendrik Maarten Krabbé (1868-1931). ])e familie Krabbé heeft
tot op de dag van vandaag meerdere generaties schilders voortgebracht. De Hendrik Maarten van deze aquarel studeerde aan de Rijksakademie voor Beeldende
Kunsten waar hij les had van de schilder August Allebé. Hij heeft onder meer in
Bussum gewoond en ontwikkelde zich tot een in zijn tijd zeer gewaardeerd kunstenaar. Hij is de groolvader van de acteur Jeroen Krabbé (die zelf ook schildert)
en diens broers Tim (de auteur, schaker en wielrenner) en de schilder Mirko.
Het kantinegebouw is in 1880 aangelegd, kort na de bouw van de bomvrije kazernes in de vestingwallen die zelf geen speciale ruimten voor de ontspanning der
manschappen bevatten. Het is een gezellig aandoend houten gebouwtje, van bin41

nen licht door een groot aantal ramen aan aJle zijden. Het lijkt daarmee voor zijn
doel uitstekend geschikt en Krabbe's fraaie aquarel maakt dat goed duidelijk. ]n
het leger van 1900 moest ieder zijn plaats weten en dus waren er aparte kantines
voor officieren, onderofficieren en manschappen. Hier is de onderofficiers-kantine afgebeeld.
Op de afbeelding zien we enkele jonge militairen die ontspannen zitten te eten,
drinken en praten. De schilder zit met zijn rug naar het raam zodat het licht volop
het groepje valt. Ze drinken koffie of chocolade en limonade of mogelijk bier uit
het beugelflesje dat op tafel staat. Een ander snijdt een stuk af van een koek of een
brood. Een van de militairen staat tegen de muur geleund. Rechts van hem zien we
de doorgang naar het portaal en iets verderop de buffet-opening naar de daarachter gelegen keuken. Boven hel kastje is nog net de glimmend gepoetste deksel van
een grote koffieketel te zien. Alle militairen op de afbeelding dragen het witte dagelijkse werktenue dat toen voor militairen gebruikelijk was. Dat geldt ook voor
het in het blauw gekJede groepje aan de tafel op de voorgrond. Al is dat niet direct
te zien want zij hebbcn over hun werktenue blauwe overkleren aan. Dat is goed te
zien bij de militair op de voorgrond met het glas in de hand. Hij draagt een kort
jack, een zogenaamd mouwvcst en daarondcr zicn we het witte werktenue uitkomen. Zijn drinkende kameraad rechts op de voorgrond draagt een kapotjas, een
nauwsluitende, lange overjas. Aan de uniformen blijkt dat het om onderofficieren
gaat want minstens drie van hen zijn korporaal, herkenbaar aan de gele chevron
op hun mouw.
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De verdwenen oersloot
We beginnen bij de brug over de Karnemelksloot waar de GraafWillem de Oudelaan eindigt en de Voormeer begint.
Meteen hier al bespeuren we een stuk historie. De rij elzen links in het weiland mar-

De mannen dragen blauwe veldmutsen met rode biezen (de kleur van hun regiment) en aan de voorkant een rode kwast met daaronder een springende granaat.
Hetzijn artilleristen van het Regiment Vestingartillerie die in de nabijgelegen Promerskazerne hun onderkomen hadden. De rode bies op de mutsen is later verworden tot een pure versiering. Hier is het echter nog de afzctting van een opgeslagen rand, die de drager bij slecht weer tot over zijn oren naar beneden kon trekken. Het schilderij maakt deel uit van de colJectie van het Legermuseum in Delft
maar is op het moment te zien in het Voerman Museum te Hattem - tot en met 17
juni - op een tentoonstelling over het werk van de schilders Krabbé.
Met dank aan de heer E.A.F.L Smits van het Legermuseum in Delft
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keren de loop van de eerste Karnemelksloot. Deze werd in de tweede helft van
de 16e eeuw gegraven om de stad Naarden met hel Naardermeer te verbinden.
De 'oer'-Karnemelksloot is allang verdwenen, maar lichte welvingen in het
weiland terzijde van de huidîgeslootver-

sloot en het sluisie in de Karnemelksloot.
Een moderne boerderij in een oud
schootsveld
In hetzelfdeweiland valt boerderij Stads1. Dc oersloot, 2. Stadszicht, 3. LiIlCk,
zicht op. Zij werd in 1888 gebouwd in
4. De Rietgors, 5. De Varkcnsdijk.
een 'verboden kring'. Het veridaart de
stenen onder- en de houten bovenbouw.
Volgens de Kringenwetvan 1853 moesten opstallen in oorlogstijd snel kunnen worden afgebroken om een vrij
schootsveld voordeverdedigingvan de
vesting Naarden te krijgen.
Stadszicht heeft meerdere veehouders
b"mn,ec gehad. Als oudste kennen
we Jan
Na hem kwam Jurjen
Beuker (de grootvader van Lies die de
manege stichtte). In 1956 trok Wîllem
Pietersein de boerderij. Zoon Arie nam
in 1962hetbedrîjf over. Dienszoon Willem zetde familietraditie in maatschap
Wil/cm Pieterse sr. op het er/van Stadsvoort.
zicht in 1964.
Stadszicht is een voorbeeld van een modern, in landschapsbeheer geïntegreerd agrarisch bedrijf. Sinds 1990 isheteen versboerderij. De melkopbrengst van eigen koeien wordt tot zuivelproduct verwerkt
en met andere versartikelen in de boerderîjwinkel (behalve op wndag) direct aan
de particulier verkocht. Ook aan de wandelaar, want op onze 15 km lange puurnatuurwandeling ontbreekt de horeca.
44
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De Rietgors
Waar de Voormeer overgaat in de middeleeuwse Meerkade passeren we het eigenlijke vertrekpunt met een parkeerplaats. Letin het voorbijgaan evenopde
geheel van steen opgetrokken boerderij
van Gert Linck rechts. Diewerd gebouwd
in 1956,dertig jaar na de opheffing van
de verbodsbepalingen voor Naarden van
de Kringemvet.
Verder wandelend doemt De Rietgors
op. Opvallend zijn de lage bouwtrant,
de knikop het rietdak en de witte venstersin ruitjespatroon van ditschilderachtige boerderijtje dat met zijn bou\\']-Ienk Oostwouder,
koeicn melkend op
jaar van rond 1840 wel de oudste boede ambachtelijke
manier.
renplaats langs de Meerkade moet zijn.
Vanaf1957 werd De Rietgors bewoond door veehouder HenkOostwouder. De wal
oudere Naarders zullen zich deze man herinneren als de sinterklaas van Naarden.
DoOl' de spraakmakende manier waarop hij deze rol in de periode 1960-'90 ver45

opgenomen. De gang door het dichte
moerasbos en het uitzicht vanuit de

vulde, wordt hij door velen beschouwd
als de beste goedheilig man die de vestingstad ooit heeft voortgebracht.
In 1983 werd Henk opgevolgd door
zoon Jan, die hier nog steeds het boerenbedrijf uitoefent. Voor de OostwOlJ(lerswas De Rietgors het tehuis van
de families Pieterse en Beuker. Stuiver-

hoge koepel over het Groote Meer zijn
verrassend. \Viegeduld heeft, wordt beloond met het waarnemen van bijzonderewatervogelsen het beluisteren van
melodieuze rietzangers. Links zien we
de hoge bomen van het Kooibos. Vcr
achteraan verdwijnt het water onder een
decor van golvende rietvelden tegen
donkere elzenbroekbosjes.
Het Naardermeer is hooguit 2 m diep,
voldoende om te kunnen verdrinken.

tje wisselen kwam onder de bewoners
van 'de Meer' nog al eens voor.
Langs de Varkensdijknaar Kooilust
Een steenworp voorbij De Rietgors voert
links een lage kade recht naar de bosrand van de Meer. Die wordt de Varkensdijk genoemd. Langs dit in de 17e
eeuw aangelegde dijkje lag veel onland,
dat alleen geschikt was om er krulstaarten te houden. De natuurlijke bemesting zorgde ervoor dat later bruikbaar grasland werd verkregen.
Dirk de Bruijn, een leven lang Kooilust.
Met de bosrand nu dicht langs de kade
naderen wc Kooilust, al anderhalve eeuw de woning van de kooikers van de laatste
en nog intact zijmIe eendenkooi van het Naardermeer.
Kooilust was ruim een halve eeuw hetwoonhuis van het kooikersgeslacht De Bruijn.
KJaaswas de eerste bewoner. Zijn won Dirk, tevens opzichter bij NM, woonde erzijn
hele leven. Hij werd er in 1898 geboren, in dezelfde kamer waar hij in 1948 overleed.
Tot 1950 waren aJle huisjes in de Meer verstoken van voorzieningen die elders in
Naarden allang heel gewoon waren. In Kooilust werd water uit de put gehaald, de
krant bij de olielamp gelezen en de maaltijd op het kookfornuis bereid.
Vanaf 1953 tot aan zijn overlijden in 1976 was opzichter Arie Schaap de bewoner
van Kooilust. Sinds 1978 wordt het huis bewoond door boswachter/kooiker Jan
Verkerke.
Over de Kale Dijk naar een droevige plek
We gaan verder over het gedeelte van de Meerkade dat door de bewoners de Kale
Dijk wordt genoemd. Er stonden vroeger geen bomen en bij een grimmige noordooster en striemende regen moet het een onaangename doorgang zijn geweest.
In een knik van de Meerkade nodigt NM ons uit voor een zijstap naar een van de
observatiehutten die zij verborgen in het riet als extra attractie in de route heeft
4Ó

In plaats

Een droevig ongeval vond plaats op 27
december 1636. Hytgen Reyertsen Lambert Gerritsen zochten het meer op om
er hun ijsbruiloft te vieren. Met de feestende familieleden Dirck Gerritsen, Gysbert Reyertsen en Jan Cornelissen geraakten ze in een \vak waar ze niet meer
uitkwamen. In de Grote Kerk te Naar~

van een bruiloft.

den herinnert de volgende epitaaf op hun gezamenlijke graf aan deze ijselijke gebeurtenis: Dit graff dees vyffbesluyt - dien d'ysbraeck brack het leven - een bruydegom met syn bruyt - ider broeder met haer neve.
Op voorjaarsavonden, bij afwezigheid van bezoekers, neemt de koekoek bezit van
het dak van de hut om zjjn melancholieke roep over het Groote Meer te laten horen.
Langs de riethaven naar De Elshof
Terug op de Meerkade komen we al gauw bij de volgende historische locatie. De
inham met doorkijk naar het Groote Meer is het restant van een haventje. Tot in
het begin van de vorige eeuw werden per platboomde schuit aangevoerde bossen
riet hier gelost en overgeladen op paard en wagen. In de rietoogsttijd was het hier
een druktevan belang. Opde verlaten loswal wacht nu een zitbank op de vermoeide
wandelaar.
De Kale Dijk doorwandelend komen we aan bij De Elshof. Dit in 1883 gebouwde
huisje was van 1950 tot 1998 de woning van dr. H.P. Gorter, de voormalige directeur van NM. Hij gaf het huisje de huidige naam, naar de voornaamste boom in

h:~:t'~,:~;;:~~~e
;;~~'I';;;~~S;
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be-

woond door Piet Mostert, broer van
Henk en eveneens voormalig rietsnijder.
Over een modderige Meerkade, met halverwege een indrukwekkende eik, wandelen we langs de Katuil, een woest moerasbos dat zijn naam dankt aan de vele
velduilen die hier in 1883 neerstreken
om zich drie jaar lang te goed te doen aan
de horden veldmuizen diede nieuwe polder introkken. Over een sloot bereiken

een belangrijke rol in de waterhuishouding van het Naardermeer vervuld. Molenaars in de vorige eeuw waren Herry ter Beek en Klaas de Bruijn. De huidige molenaar GerlofSchaap heeft naam gemaakt met de uitvinding van een geluidsarme
en zorgvuldig zuigende baggerboot. De boot werd door Schaaps's vrouw Nel gedoopt als De Furie. Hiermee wordt voedselrijk slib verwijderd en in baggerdepots
opgeslagen. Tegen 2005 hoopt men ".0 het meerwater weer glashelder te krijgen.
De natuurmensen van De Visserij
We staan voor de Visserij, een lan~verpig huis met rieten dak, veel schuren op het
erf en botenloodsen langs het water. Op eeuwenoude kaarten staat de plaats al vermeid met de naam Thatkke, waarmee een slordige cartograafStateke (kleine hofstede) bedoelde. Een latere naam is 't Visschershuis. De plaats is nu wrtrekpunt
voor vaarexcursies van NM.
Een deel van het huis wordt bewoond door de familie Hoetmer, waarvan al sinds

we de geasfalteerde Meerkade, die vroeger als zandpad nog Keverdijk heette.
Molenaar en baggeraar
Links achter een biezenveld ligt het Diemonlsbosch, in het voorjaar vergadergebied van blauwe reigers. Voorbij een
bosrand rechts zien we De Onrust. Deze
iJl 1809 gebouwde molen heeft altijd

HerinnerilJgaan

een polder.

1830 generaties de oevers van het Naardermeer bewonen en het beroep van parietsnijder, mosplukker en roeiende natuurgids hebben uitgeoefend.
ats van beroep maar liever roeping. Piet }-Ioetmer, de zeven kruisjes al
ruim gepasseerd, begon in 1941 als natuurgids en vervuil die rol nog steeds.
Een ander deel van het huis werd in de jaren zeventig/tachtig bewoond door opzichter Barend van lngen. Met zijn markante baard en jagershoed met veertje was

Piet Hoetl11er, onafscheidelijke
De Machine,
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of verzuipen.

gids.
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VIHI [ngell, markant
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Barend het prototype van de opzichter van een natuurgebied. Door zijn vriendelijke overredingskracht was het onmogelijk weerstand te bieden als je in overtreding was. In 1990 ging hij met pensioen. Het huis wordt nu bewoond door vertrekkend beheerder Wessel Fokkema, een van de baanbrekers van onze wandelroute. Hij verlegt zijn werkterrein naar de Wieden in Overijssel. Ineen nabijgelegen
kampje weidt hij een paar landgeiten, die je in het voorbijgaan nieuwsgierig aanstaren. De dieren behoren tot het oudste geitenras van Nederland en zijn terecht
de trots van de beheerder.
Zicht op de Besjeskcldcr
Over een door manshoge rietstengels omzoomde grintweg, de Weesper Keverdijk,
trekken wc door de uitgestrekte Nieuwe Keverdijksche Polder. Dit gedeelte Keverdijk toont nog iets van het oorspronkelijke karakter van deze in de 12e/13e eeuw
aangelegde acht kilometer lange waterkering tussen de vesting Naarden en de Vecht.
'Vaar de Keverdijk als asfaltweg verder gaat, stuurt een rOLltepaaltje ons de oude
Spyke- en Nessepolder in. Hetgaat overeen hobbeligdijkje dat is opgeworpen met
grond uit de kreken en poelen die NM heeft gegraven om een plas-dras-gebied te
scheppen. De talrijke vogels die hier foerageren, wijzen op een geslaagd project.
Ver ll<larlinks toont het Naardermeer een wijde inham. In de late Middeleeuwen

De Keverclijk, een middeleeuwse
rechts bossen riet.

walerkering.

Op de achtergrond

De Visserij

met

was daar een open verbinding met de
Vecht. Hetverbindendewater heette de
Drecht afDrift. Achter de monding lag
in het meer een diepe stroomgeul, de
Kille, waardoor volgens sommige historicischepen vanafde Vecht naar Naarden konden varen. Door anderen wordt
dit betwijfeld of zelfs tegengesproken.
In de sfeer van deze onzekerheid past
een legende. Aan de monding ''las een
taveerne gevestigd, de Besjeskelder genaamd. Het eerste deel van de naam
verwijst naar de uitbaatster, een oud
vrouwtje, het tweede naar de stenen
fundering legden
in de daar
lage aan
veengrond.
schippers
voor een Turfhart-DI
versterking, alvorens het toen wijde
Naardermeer over te steken. De taveerne

De historische

loop van de Drecht

en de

d~ ;;:;';;o~';:;;:~::!d:;,~,t
van 1850.

moet in de 18eeeuw zijn afgebroken. Destenen zouden zijn gebruiktvoorde bouw
van het kooimanshuis van de westelijke vogelkooi van het meer die tot in de 1ge
eeuw heeft bestaan.
Een flauwe depressie in het landschap herinnert aan de bedding van de Drecht.
Verzonken in de zompige bodem langs de Meerkade liggen nog altijd talrijke antieke bakstenen die zouden getuigen van een pleisterplaats, die moet hebben gelegen op een plek die door werkers van de Meer nu nog met de naam Besjeskelder

Een 20e-eeuws landschap
Na de spoorwegovergang Keverdijkkomen we in de Binnenlandsche Polder. Hier
aanschouwen we een landschap meteen overwegend 20e-eeuws karakter. Het wordt
doorsneden door een II km lange hoogspanningsleiding. De 40 m hoge masten
sinds 1968 voor de eleclriciteitsvoorziening.
elementen van de vorige eeuw zijn de bunkers die overal in het land opduiken. Sommige zijn bedekt met aarde of begroeid met klimop en bomen. De
juiste naam is groepsschuilplaats. Alle dragen de letter U gevolgd door een nummer. Ze zijn voorzien van metalenhaken om camouflagenetten op te hangen. Binnen de dikke wanden van gewapend beton is een kale ruimte met een portaal, een
uitkijkgat en twee ontluchtingskanalen. Deze bescheiden onderkomens moesten
artilleristen en inranteristen tegen luchtaanvallen beschermen.
1k bunkers werden gebouwd vlak voor \VO 11ter verdediging van de Nieuwe Hol5.1

landse \Vaterlinie, waarbinnen onze
route valt. Net als de 'bomvrije' gebouwen in de vesting Naarden hebben de
bunkers hun waarde nooit kunnen bewijzen. De boze buurman beschikte anders. Rotterdam werd gebombardeerd
en als die domme Hollanders niet snel
zouden capituleren, zou de volgende
dag Utrecht aan de beurt zijn. De inmiddels tot rijksmonument verklaarde
bunkers worden door NM ingericht als
onderkomen voor vleermuizen, waardoor ze toch nog een nuttige bestemming krijgen.
Bunker U 21 is omgebouwd tot uitkijkpost voor de wandelaar. Van hier
een schitterend uitzicht over de tot waDe U 21, bunker metvredigebestcmterrijk natuurgebied heringerichte polHl ing.
der. Ook het 'gat' waardoor de trein door
het Naardermeer verdwijnt is goed te zien. De keuze van een spoorweg door het
Naardermeer werd destijds niet klakkeloos gemaakt, zoals soms wordt verondersteld. Oorspronkelijk was hij gepland door de polder die we nu bewandelen. Dat
stuitte op bawaren, omdat bij inwerkingstellingvan de Hollandse Waterlinietreinverkeer onmogelijk zou zijn.
De laan van de familie
De vervolgroute door de Binnenlandsche Polder is in natte perioden bedoeld voor
de ware liefhebber. In de vette, zuigende rivierklei op en langs het bonkige dijkje
wordt de wandeling een onvergetelijk avontuur.
Voorbij de winters tal van NM buigt de route naar de 's-Gravelandsche Vaart. Toen
die in 1638 werd gegraven, lag daar al 'Het Zandpad'. De huizen langs devaart behoorden tot \Veesperkarspel, een tot 1966 zelfstandige gemeente die zich uitstrekte van Diemen tot het Gooi. Die gemeente had denaam Zandpad ten onrechte veranderd in Keverdijk. De naam stichtte verwarring met de echte Keverdijk. Toen
veehouder J.D. Kl·euger in 1955 een bouwvergunning aanvroeg voor een boerderij, werd een namnsverandering van het pad overwogen. Omdat de overige bewoners van de in totaal vijfhuizen op dat moment alle de naam Kreugerdroegen, was
het bedenken van een nieuwe naam geen probleem. Zo ontstond in \962 de naam
Kreugerlaan.

<4

Landsdwpsvemndering

in de Bovenmeenl.

Vooraan

de Kruisdam.

Door de Bovenmeent van de erfgooiers
Waar de Kreugerlaan eindigt, begint de Melkmeent, een kaarsrechte asfaltwegdoor
de boomloze Bovenmeent op Hilversums grondgebied. De gemeentegrens wordt
gevormd door de Ruige Kade, een eeuwenoud dijkje dat vanaf de eerste Hilversumse boerderij naar de ringdijk van het Naardermeer kronkelt. De kade was voor
\VO Ir duidelijk bedoeld als verdedigingslinie. Maar liefst acht groepsschuilplaatsen liggen hier kort bij elkaar.
De Bovenmeentwerd als erfgooiersweidegebied belangrijk toen meentgronden elders werden volgebouwd. Na de ontbinding van Stad en Lande van Gooiland in
1979 ging deze meent stukje bij beetje over in handen van NM. De rechthoekige
beweidingsblokken van de jaren twintig zijn onderbroken door recenl gegraven
kreken en plassen waarin zich vele vogels ophouden. Daaronder overwegend de
grauwe gans, maar soms ook de zeldzame zilverreiger. Een deel van het gebied
wordt nat gehouden om het Naardermeer voor uitdroging te behoeden en om de
natuurgebiedenAnkeveense Plassen en Naardermeermetclkaar te verbinden. Dat
de laatsteagrariërs niet gelukkig zijn met dezeontwikkcling blijkt uit protesten. In
het weiland links vliegt een roofvogel wanhopig rondjes. Zijn poten zitten verward
in een aan een paal gebonden draacl. Een nare aanblik, die de neiging doet opkomen het weiland in te hollen om de stakker te bevrijden. Een bord in de berm stelt
de ,vandeJaar gerust. Het gaat'om een 'plastieke zee-arend tegen ganzen overlast'.
Over de Griendkade naar de Eikenallee
Rechts zien wede molen van Ankeveen uit 1766,dietot 1932 in gebruik is geweest.
Aan het eind van de weg rijst een gebouw op uit het vlakke landschap. Het is de
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oude machineloods van de grasdrogerij uit de bloeitijd van deerfgooiers. Het
ligt ernu nutteloos bij, vlakbij de Meentbrug over de Karnemelksloot met bruggenhoofden uit 1646.
Op de Kruisdam halverwege de Melkmeent gaat de route weer richting Naardermeer. Via bruggetjes steken we de
kale Griendkadeover. 'Iben rietsnijden
nog een bloeiende bedrijt:~takwas,groeide hier volop de wilg. Met de afgesneden jonge twijgen werden de schoven
riet gebundeld.
We zijn weer terug op de Meerkade. Op
dit gedeelte rust nog een eeuwenoud
'recht van overpad'. Hier liep een 'kerkepad' waarover de bewoners van Het
Zandpad in Naarden ter kerke mochten gaan. Hoewelhetalszodanigallang
niet meer wordt gebruikt, schijnt dil
privilege nog steeds te bestaan.
\\Te gaan verder door de Eikenlaan, een
lommerrijke allee, de mooiste passage
van het Rondje Naardermeer.
Kijken en luisteren bij de Wijde Blik
Een deels verdronken pad leidt naar de
laatste observatiehut. Vandaar een magnifiek uitzichlover de Wijde Blik, een
plas in deMeerdie nooit werd ingepolderd. Vooraan ligt het Moddergat, de
landt'ong rechts heet de Punt. Verder het
water op is de Middenpol, een eilandje
begroeid met riet en elzenbroek. In het
rietveld links zien we de ingang van het
Slingerslop, dat leidt naar de Veertig
Morgen, de andere grote plas ten widen
van de spoorlijn. Tegenover de Midden pol mondt de Luwe Tocht uit in de
plas. Het moerasbosdaarachter heet de

De Eiken/aan,

fraaie passage

K/eine Plaats,

met 'recht

34. De RidderJwe-

van overpad'.
40.
De immdaties/uis,
ve, 35.
Schurink, 36.

41. D
'el:~~::;,,~:;,~;:,~~;:/:;~~P','d,
'iS. De Laan,

39. Bij/cve/d,

Domineessteek. In de zomer horen we in deze omgeving de roep van de roerdomp,
het tinkelen van het baardmannetje en het biggengekrijs van de waterral. 's Winlers
is de plas de slaapplaats van duizenden kolganzen.

Door het water /laar de observatie/lUt
van de Wijde Blik.

De vrijbuiters van De Fuut
\Vaar de Meerkade zich oplost in drassig grasland zijn we terug in Naarden en kijken we uit op de achterkant van vijfboerderijen langs de KarnemeJksloot.
Het langwerpige, rietgedekte oude huis met de hooischelfheet De Fuut. Het werd
midden vorige eeuw bewoond door rietsnijderen natuurmens Willem Kruijswijk.
Hij en zijn broer Gerrit, rietsnijder en melkventer van beroep, 'oogstten' veelvuldig en heimelijk in hun grole achtertuin, de Meer, die ze als hun broekzak kenden.
Zij gingen ingenieus te werk. Als vaartuig diende het omgekeerde dak van een automobiel. Bij onraad werd het ding, gelijk een fuut, met buit en al afgezonken in
de ondiepe plas. Was de kust weer veilig dan werd 'het vaartuig' opgehaald en zetten de vrijbuilers van De Fuut hun activiteiten voort.
In WO 1Ionderscheidde Gerrit zich als verzetsman. Na de bevrijding in 1945 werd
hij daarvoor beloond met een 'rijksbetrekking'. Gerrit werd een gerespecteerd po57

familie De Gooijer, waarvan zoon Teun,
bedrijfsleider was bij De Pater, het belangrijkste riethandelsbedrijf
in het
Naardermeer. Willem Pieterse was de
volgende bewoner. Nu woont hier boswachter Jil Bakker, die de zorg heeft voor
de negentig GalJoway-runderen die NM
rond het Naardermeer laat grazen om
het dure werk met maaimachines uit te
sparen. Naast zijn werkzaamheden voor
NM heeft hij een kleine stal jongvee en
hoedt hij wat schapen.
[n het weiland achter zijn erfzien we het
enigeooievaarsnesl dat Naarden rijkis.
Daaraan is een anekdote verbonden.

Het cadeau
bomen

voor de bioloog.

Achter

Enige jaren terug heeft Hans de Mars,
een biologiestudent uil Bussum, vanuit
eigen onderzoek in de Laegieskamp NM
waardevolle suggesties aan de hand gedaan voor de herinrichtîng van dat na-

de

ligt de Kleine Plaats.

litieambtenaar. Met een speciale taak. Sindsdien was het voor iedereen en overal
einde verhaal stroperij Naardermeer.
Twintigjaar geleden woonde in De Fuut veehouder Jaap Heerschop. Doorde bouwwoede in de Hlaricummermeent was hij naar hier verdreven. Hij zag ook hier de
bui aJ hangen en emigreerde naar Frankrijk, waar hij nu een florerend boeren bedrijfbezit.
Aan de veilige kant
Hetnieuw aandoende boerenbedrijfrechts van De Fuut ligt aan de andere kant van
de Karnemclksloot. Het huis en de brug ernaartoe werden in 198Hgebouwd voor
de veehouders en gebroeders Cor en Jacob Rebel. In hun vorige woonplaats Huizen waren de weidegronden veranderd in woonwijken. Anders dan bij Heerschop
het geval 'was, zitten de gebroeders aan de 'veilige kant'. Het weiland daar wordt
niet veranderd in plas-dras-gebied en biedt volop ruimte voor hun circa honderd
koebeesten.
Een ooievaarsnest als cadeau
Links van De Fuut ligt verscholen achter een boomgroep de uit de 17eeeuw stammende Kleine Plaats. Het huis werd halverwege de vorige eeuw bewoond door de

lil Bakker,

boswachter

met verzorgende

taak.
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tuurgebied. lèr ere van zijn promotie werd hem een geldelijke beloning aangeboden, die hij weigerde. In plaats daarvan verzocht hij om de oprichting van een ooievaarsne~1 aan de rand van het Naardermecr, als compensatie van een nest dat ooit
in de Laegieskamp heeft gestaan. Tweemaal al iseen paartje op het nest neergestreken. Het project is pas echt geslaagd als er gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden.
De volgende boerderij, De Riddcrhoeve,dalcert van de 18eeeuwen dankt ~ijn naam
aan de boerenf~UllilieRidderdie ereen eeuw heeft gewoond. Het dubbellluis wordt
nu bewoond doorGerrit Niezing.leverander van kakelverse eieren en oud·raadslid, en door Arie van Ee, een veehouder met als belangrijke nevenfunctie terreinbeheerder van de hockeyclub aan de overkant van de sloot. De verst gelegen boerderij is \'an veehouder Andries Schurink, die koeien en schapen in de omgeving
weidt.
De rietsnijders van de WeislOOI
We naderen de \Ve!slool. Hier werden rietbossen hoog in mijrenopgestapeld. Sinds
1946 werkten hier Alle de Vries uit Naarden en lijn zoon Jan. Het beroep van rietsnijder was hard. Men werkte op stukloon. Het was snel opschieten onder vaak
b'lrreweersomstandigheden.
Maar werken in de fabriek was nog erger. In strenge
\\linters was het hoogseiwen. Met de schaaf over de ijsvloer konden de 3 m hoge
rietstengels dan makkelijk worden afgestoken. Een bos riet moest een gladdconderkant van 30 cm doorsnee hebben. Met een wilgenteen werden ~e in
een handomdraai gebundeld. Daarna
werden ze vervoerd !laaf de rietmijt,
waarvan wij nu :lIleen de bodem terugvinden. In 1971 hield Jan de Vries het
voor gezien. Riet wordl nu voornamelijk om beheerstechnische redenen gesneden.
Laarzen, knuppels en plankieren
De voorlaatste etappe gaat over het
'knuppelpad'. Het is een deel van een
door NM eerder aangelegd 5 km lang
'laar~enpad'. Toen er in deze wildernis
ook met laarzen aan geen doorkomen
aan was, werden boomstammeljes op
de blubberbodem gelegd. Ook die bleken geen doorgang zonder risico te

\vaarborgen. Over de knuppels liggen
nu plankieren waarover we probleemlooshet oerwoud kunnen verlaten. Het
komt uit bij De Laan, een drassig restant van een dijk die omstrecks 1610
wcrd aangelegd toen het oostelijk deel
V:ln het Naardermeer werd droogge1ll;J]en.

We verlaten het Naardermccr langs het
]euksteslulpjeopon~
tocht. Het stamt
uit de 19c eeuwen was de eenvoudige
woning van tuinder Bijleveld die hier
in het begin van de vorige eellw voor
een karige boterham degrond bewerkte. Als goed onderhouden vrijetijdshuisje wordt het sinds 1948 bewoond
door de Bussumse familie Bogaard.
Langs de inundaliesluis naar het
eindpunt
Op weg naar de brug over de Karnemelksloot passeren we een voormalige
inundatiesluis. De sponningen waardoor de schOlbalken in de sluiswanden werden neergelaten zijn nog aanwezig. Zo kon het Slromende w;lter worden gekeerd.
De sluis werd in 1787 aangelegd en in 1873 verbeterd.
Links en rechts zien we de in 1873 gebouwde forten, die op de plaaLsstaan van de
hl11elten die in 1813-' 14 bij het Beleg van Naarden een grote rol hebben gespeeld.
Het witte huisje links van de brug is de voormalige fortwachterswoning. Het dateerl van 1865.
De stulp Vall tllil/der

Bij/cve/d.

O"er de brug gaan we door de woonwijk links op de 'lorenflat aan, waar we door
de GraafWillem de Oudelaan uilkomen op het punt waar we zijn begonnen. Op
papierdan. De volgende keer doet u het echt. Veel plezier.
Naschrift
In Ilatle perioden is het poldertrajt'Cl Keverdijk - Krcugerhl'H) zwaar. Wie dit wil vermijden, wandelT
over de geasfalteerde Kevcrdijk door naar de Vecht en volgt de Kreugerhwll vanaf de bnlg bij Uitermeer. Nuttige informlllie bevat de NM-routtbeschrijving
(verkrijgbaar hij NM, VVV ofStadsr.icht).

Bronnen
Met dank aan de menstIl Yallhel Naardf'rmccr.
Jall de Vries, werker

in het riet.
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De gewelfschilderingen

in de Grote Kerk (2)

Jan van Tltin
Na het inleidende artikel in De Omroeper van maart gaan wc in de kerk zelf kijken. De ingang aan de Marktstraat is nu eigenlijk net de verkeerde plaats om onze
locht te beginnen, maar sinds 1648 noemen de Protestanten dit nu eenmaal de
hoofdingang. Hel geeft ons de·gelegenheid goed om ons heen te kijken. Wat opvalt is de harmonische eenvoud van de kerkruimte. Toen het nog een katholieke
kerk was, was dat wel anders. Waar je ook keek, overal zag je afbeeldingen: in het
koor stond hel hoofdaltaar met eell altaarstuk, tegen elke pilaar een altaar met een
altaarstuk, overal beelden, wandtapijten, schilderijen. Waar je keek, werd je geconfronteerd met een verhaal uit de Schrift of uil de heiligenlevens. Op deze manier werden de mensen die lezen noch schrijven konden, lot Christus gebracht.
Heel weinig is hiervan bewaard gebleven. In Naarden niet,c1dersook niet. Dat doel
ons met des te meer bewondering omhoog blikken naar de Passie-serie op ht't tongewelf van de Grote Kerk.
Een uitgebreid beeldprogramma alsdil was kostbaar. Alleen steden die tot een behoorlijke mate van welvaart waren gekomen, konden zich zo'n project veroorloven. Wanneer wereldlijke instellingen, 7..oalsde gilden van de stad, rijke burgers en
de adel bereid gevonden werden om het project te financieren, kon het worden
aanbesteed. Het programma werd ontworpen door de geestelijkheid. Uit de lange
reeks van de traditioneel beschikbare scènes moest een selectie gemaakt worden in
verband met de beschikbare ruimte. Hoc het erop kwam le staan was een zaak van
de schilders. Acht jaar lang zijn Jacob Cornclisz. van Oostsanen en zijn atelier hier
mee beziggewcesl. De schilders werkten met tempera-verven. 'fempera is een ver~
zamel naam voor wateroplosbare kleurstoffen, die met een bindmiddel gebonden
worden, bijvoorbeeld eiwit. Het bindmiddel zorgt ervoor dat de kleurstof plakt op
de ondergrond. Tempera-verven drogen zeer snel, zodat het niet mogelijk is om
'nat innat' te werken, zoals bij olieverf. Voor het aanbrengen van kleuflluanceszijn
dan ook speciale, bewerkelijke, technieken nodig_

Het gebed Vatl Jezus

j"

Gelsf'"ume.

Het gebed VUIl Mozes

om de overwi1/-

ning tegen de Ama/ekietell.

Inmiddels zijn wc de gehele kerk doorgelopen en onder het orgel aangeland. In het
gewe1fzien we het eerste tweetal schilderingen: het gebed van Jezus in Getsemane
en het gebed vall Mozes om de overwinning tegen de Amalekieten.

evangelie. In deze laatste versie zei Jezus zelficgen de gerechlsdienaren, dat hij de
man was die ze zochten. Daarop deinsden de dienders terug en stortten ter aarde.
De Biblia Pauperum gebruikt dil tweede scenario. Scen;lrio I werd vóór de 13e
eeuw haast nooit geschilderd, maar naarmale de Middeleeuwen vorderen werd
hel steeds vaker uitgebeeld. Het middeleeuwse religieuze toneel droeg bij tot de
definitieve vormgeving van het thema. Aan het begin van de Renaissance vinden
we steeds dezelfde ingrediënten terug: Christus knielt op een heuveltje en op de
voorgrond liggen de driediscipelen die hij heeft meegenomen te slapen. Petrus is
de man met de grijze haren en de korte gekrulde baard. Zijn zwaard, waarmee hij
slraks het oor van de gerechtsdienaar zal afslaan, ligt onder handbereik. Jacobus
heeft meestal zwart haar en een zwarte baard. Johannes, de jongste, is de derde.
Allen zijn blootsvoets. Dat is een algemeen kenmerk van de apostelen. Op de achtergrond, in de verle, zien we Jeruzalem. Een groep gestalten komt naderbij. Aan
zijn blote voeten en de geldbuidel herkennen we Judas. De soldaat met de brandende fakkel laat zien dat het reeds avond is.

Twee verschillende scenario's beschrijven wat cr gebeurde in de tuin van Getsemane voordat Jezus gevangen genomen werd. Scenario I • dat hier in Naarden te
zien is - is dat van Mattheus, Marcus en Lucas, scenario 2 staat in het Johannes-

In zijn gebed (scenario I) smeekte Jezus,dat de lijdensbeker aan hem voorbij mocht
gaan. Het Lucas-evangelie voegt daaraan toe, dal Jezus gesterkt werd dooreen engel. Op de afbeelding boven ons hoofd zien we echter. dat Jezus bidt voor een mis-

kelk die de engel hem aanbiedt. Daarmee krijgt het verhaal een andere draai:
de miskelk is het symbool voor het christelijk geloof, en meer in het bijzonder
v,m de verlossing.
Daarmee krijgt ook de voorstelling aan
de overkant een andere draai. -In Exodus 17 lezen we dat de Israëlieten werden aangevallen door de Amalekieten.
De Amalekieten zijn symbool voor de
krachten van het kwade, die tegenover
God en diens bedoelingen staan. Het
varken in hun banier was het middeleeuwse symbool voor vraatzucht, wellust en luiheid. Terwijl Jozua het leger
der Israëlieten aanvoert, bidt Mozes, gesteund door Aäron en Hur, op een berg
tot God om de overwinning. Zolang
Mozes zijn armen omhoog houdt, zijn
de Israëlieten aan de winnende hand,
Detail: Judas blootsvoets en met ge!dwanneer hij moe wordt en ze laat zakbuide!.
ken worden de Amalekieten sterker.
Aäron en Hur houden dan Mozes' armen omhoog tot de Amalekieten definitief
verslagen zijn.
We hebben hierte maken met een van de wgenaamde reddingsvoorstellingen. Dit
is een categorie afbeeldingen die verwijst naar Gods tussenkomst in moeilijke omstandigheden. God beschermt, op voorwaarde dat men in Hem gelooft. Deze redding werd vooral spiritueel uitgelegd, redding van de ziel uit de zonde. Mozes is
een van de oudtestamentische figuren die door de Kerk bij uitstek werd gezien als
een voorafbee1dingvan Christus. Tussen de levens van beide mannen werden veel
parallellen getrokken. Het gebed op de berg is daar één van. Om in de termen van
de Biblia Pauperum te spreken: Mozesdieop de berg bidt voorde overwinningvan
de Israëlieten, betekent Christus die op de berg bidt voor de overwinning op de
dood. Omdat de discipelen Christus in de steek latenen hij er alleen voor staat, zijn
Aäron en Hur ook weggelaten uit de voorstelling.

Detail; het banier van deAmalekietcn.
kelijk horens. Zo is hij ook hier afgebeeld. Met een verrekijker is hij aan zijn horens
duidelijk te herkennen.
Tenslotte nog een opmerking over de kwaliteit van de schilderingen. Die is heel
wisselend tengevolge van een bepaalde arbeidsverdeling. Ze zijn het werk van een
collectief: de meester, Jacob Cornelisz, en zijn leerlingen. Het ontwerp is van de
meester. Leerlingen vulden het schilderij in. De figuren op de voorgrond zijn met
zorg uilgewerkt door gevorderde leerlingen. De achtergrond is schetsmatig gebleven. De meester zelf zorgde voor de moeilijkste onderdelen, zoals gezichten, handen en voeten. De Getsemane-scène heeft in de linkerbovenhoek veel te lijden gehad van binnendringend vocht Daar is zwaar gerestaureerd.

Mozes wordt doorgaans afgebeeld met lichtstralen die aan weerszijden uit zijn
hoofd tevoorschijn komen als horens. In de vroege Renaissance kreeg hij ook ,ver65

De Tovermolen
Hendrik

Poo/rnan

Het poldergemaal

(1930-2000)

jlll/wart

2000.

Waar nu aan de AmstcrdaI11scstraatwcg het gemaal aan de Binnendijkse polder
staat, bevond zich in het begin van deze eeuw een watermolen. Hééllang geleden
beeft deze molen de bijmam 'De Tovermolen' gedragen.
Zo was hel in het begin van dc 1ge eeuw aan het Zandpad langs de Trekvaart niet
erg pluis. Harriaan, de molenaarsvrouw, bedreef er de 'zwarte kunst'. De zandschippers, postiljons en boeren dieer langskwamen, konden ervan meepraten. Ze

hadden het er niet erg op begrepen, daarom deden ze hun uiterste best om met de
molenaarsvrouw op goede voet te blijven.
Het was anders een struis wijf, die Harriaan, met twee koolzwarte ogen in d'r kop,
die als het ware door je heen schenen te priemen. Menig zandschipper kon dat
drommelse wijf met haar kuren wel schieten. Al had hij nog zo stevig de wind in
de zeilen, als Harriaan het weer op haar heupen had, kwam de schuit omtrent de
molen nagenoeg stil te liggen. Er zat dan voor de 'zand baas' niets anders op om
voor de wal te komen en de jaaglijn voor de borst te gooien. Dan stond dat verwenste vrouwspersoon, de armen uitdagend voor de borst gekruist, op hel erf te
grijnzen van 'zo schippertje, dat wordt jagen'. Het was dan een zaak de kiezen stijf
op elkaar te houden. Wie weet, wat voor fratsen er anders nog meer zouden volgen.
De postwagen liep soms wel meer dan een uur vertraging op, omdat Harriaan een
nog niet voltooide brief had mee te geven. Als zij de postwagen zag naderen, ging
zij midden op het zandpad staan, de armen gespreid. Als nu de paarden lot stilstand waren gekomen, keek zij de dieren één voor één aan, prevelde wat en de beesten weigerden ook nog maar één stap te doen, ondanks de zoete woordjes en de
schouderklopjes van de postiljon om de dieren weer in beweging te krijgen.
Er zat dan niets anders op om maar lijdelijk afte wachten tot het Harriaan eindelijk beliefde met de voltooide brief naar buiten te komen en ze deze de postiljon ter
hand stelde. Vervolgens klopte zij de paarden rustig op de nek en sprak ze vriendelijk toe. De ban was dan verbroken en de postwagen kon zijn weg vervolgen.
Tijdens de hooibouw was het molenmens de schrik van de boeren. Ze hoefde maar
in haar handen te klappen, ofde paarden weigerden, en de hoogopgetastewagens
kwamen tot stilstand. Gebeurde dit àl te schielijk, dan sloeg de voer om.
Dan kozen de boeren de wijste partij maar, mompelden binnensmonds de meest
gruwelijke verwensingen, doch bleven uiterlijk onbewogen.
Harriaan had echter ook haar goede zijde.
Zij verstond de kunst van het belezen.
Bij nacht en ontij werd zij soms opgehaald om een zieke, die er hopeloos bijlag, nog
te genezen. Echter niet alleen mensen, ook dieren hadden veel aan haar te danken.
\Vaar geneesheer, chirurgijn of veearts machteloos stond, daar werd Harriaan bijgehaald.
Zij keek de zieke mens, of het zieke dier strak aan, sloeg een kruis over het hoofd
of de kop, naar gelang het wilde, prevelde enige formules, en de paliënt, mens of
dier, verviel in een zachte sluimer en de volgende dag waren de kwade koortsen
verdwenen. Menig kreupel paard liep na een bezoek van Harriaan weer als ooit tevoren.
In 1795 waren de Fransen in het land gekomen. Met veel strijkages en hoogdravende toespraken had men hen ontvangen. Oe stemmingsloegechter al gauw 0111,

naarmate men aan den lijve en vooral in de beurs ging voelen, wié men nu eigenlijk had binnengehaald.
Harriaan deerde het niet, die ging gewoon door met haar praktijken. Menig Franzoos ondervond dit.

werd opgeschreven. Maasdie nauwe betrekkingen had met de I3.0.B.-polder - zijn
ouders hadden er een boerderij en zelf was hij secretaris van het polderbestuurvertelde dat de legende dateerde uit het begin van de 1ge eeuw.

Toen volgde het beleg van de stad Naarden. De Fransen deden uitvallen. De Gooise landstormers, versterkt met onderdelen van het nieuwe Nederlandse leger, bombardeerden de stad.
In de omgeving van de Trekvaan kreeg men ruimschootszijn deel. I3ijnageen hoeve, die niet stuk ofin brand geschoten werd. De molen echter bleef overeind.
Maar op een donkere winternacht gebeurde het.
Weer dreunden enige schoten van het 24-ponds geschut. Plotseling stond de molen in lichterlaaie. De vlammen schoten tot bijkans in de hemel en een rosse gloed
verlichtte heel de omtrek. Er viel niets meer te redden.
En Harriaan?
Het laatste wat men ooit van haar zag, was dat zij als een waanzinnige, tierend het
zandpad afsnelde. Niemand heeft ooit meer iets van haar vernomen. De molen
werd al spoedig herbouwd en sloeg weer als voorheen het overtollige polderwater
uit. Maar nog heel lang bleven daar in de buurt van 'De Tovermolen' de paarden
schrikachtig en keken schippers en postiljons een beetje schuins ofzij Harriaan
niet gewaar werden.

Tijdens het beleg van Naarden (nO\'ember 1813 - mei 1814) is de molen verwoest.
De Franse bezetter wist dat zich bij de Tweede Molen regelmatig vijandelijke manschappen ophielden. Onder aanvoering van Overste vld Vlist trok in de vroege ochtend van 27 maaart 1814 bij mistig weer een 200 man sterk detachement de Amsterdamsche Poort uit om de molen te vernietigen. Tweestukken geschut, een twaalfen een drieponder, werden toen langs het Zandpad gereden om de operatie uit te
voeren. 'loen aan het eind van de ochtend de mist was opgetrokken, had het vuur
reeds zijn werk gedaan en was de molen niet meer vanaf de vestingwal te zien.
In hetzelfde jaar nog heeft men elders een oude molen gekocht en deze naarde I3innendijksche Polder verplaatst. Alles bij elkaar een kosten post van ruim tienduizend gulden, die de polderlasten aanmerkelijk deed stijgen. Jan Loutenslager was
ervan 1815 tot 1821 molenaar. Na hem hebben nog drie molenaars hier hun vak
kunnen uitoefenen. In 1911 is besloten de molen te vervangen door een stoomgemaal. Het machinegebouw met daarop het jaartal 1911 en de woningvoor de machinist zijn nog steeds aanwezig. De oudewatermolen is daarna in delen verkocht.
In 1934 werd het stoomgemaal vervangen door een TLlW oliemotor. In de Tweede
VVereldoorlog is men over gegaan tot elektrificatie van het gemaal en via die energiedrager wordt de polder, nog steeds van haar overtollige water ontdaan.

Naschrift van de redactie
Welke historische gegevens liggen nu ten grondslag aan dit verhaaltje?
In 1641 werd door het graven van de Muidertrekvaart hetveengebied ten westen
Bij de Stichting
Vijverberg
zijn
nogverkrijgbaar:
(f 22,50) en
1996t/m
1999à f 25,- per jrg.
1990
van de Vesting in twee grote polders verdeeld. De noordelijk van de trekvaart gef 5,~
De NaMdereng
f 10,'Wandelingen'
"U,
legen polder kreeg de naam I3innendijksche-, Overscheensche
en Ikrgerpolder
n~~
(H.O.I3.-polder), een samenvoeging van namen die eerder afzonderlijk werden geNaardensebuitenplaatsen,'de geschiedenisvanBerghuysenenKommerrust'f 35,bruikt (in 1898 werd daar nog de naam Meentpolder aan toegevoegd).Oude
In plaats
van op de Muiderberger Googh en het Naardermeer kon toen het overtollige/6,pol/411
derwater op de Muidertrekvaart worden geloosd. Langs dit kanaal is in 1642 voor
iederepoldereen watermolen gebouwd. Deaan de zuidoostelijke kade van de trekvaart gelegen molen regelde het waterpeil in de Keverdijksche- Overscheenschepolder en werd de Keverdijksche of 'Eerste Molen' genoemd. Deverdervan de Vestingaan het Zandpad gelegen 'Tweede Molen', regelde de afwatering van de B.O.B.polder en werd derhalve de Binnendijksche Molen genoemd. Deze molen, die op
de plek stond van het huidige elektrische poldergemaal aan de Amsterdamsestraatweg, werd de 'Jovermolen genoemd.
Poolman heeft de basis voor zijn verhaaltje niet zelfbedacht, maar gebruikte een
legende die zo'n zestig jaar geleden door de Naardense historiekenner Arie Maas
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De Lakenvelder terug op de Naardense landgoederen?
A.F Kooyman-VQn RosslI1r1
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De Lakenvelders van Van Rossum liepen achter Zandbergen en op de weilanden
van Flevorama, toen nog een op een heuvel gelegen paviljoen met een belvédère.
Vanaf die hoge uitkijkposl was prachlig het grazende vee op het laaggelegen weiland te zien.
Ook in Amerika zijn na enig zoeken nog Lakenvelders te vinden. Het zijn de nakomelingen van de koeien die Amerikaanse gezanten en ambassadeurs na hun
ambtsperiode mee terug name.n om er op hun eigen buitenplaatsen mee te kunnen pronken.
Desastreus voor het Lakellvelderras waren enkele maalregelen die indertijd door
de Nederlandse overheid zijn genomen. Het aantal Lakenvelders verminderde sterk
door de strenge melkcontrole die in 1940 begon. Daarnaast werd in 1950 de bepaling ingevoerd dat alleen stamboekstieren voor het dekken mochten worden gehouden. Het gevolg van dit alles is geweest, dat er lange tijd bijna geen Lakenvelders meer in Nederland te vinden waren.
Na de oorlog werden niet alleen Lakenvelders maar ook verschillende andere landbouwhuisdieren door allerlei oorzakenzeldzaam of met uitsterven bedreigd. Daarom werd in 1976deStichtingZeldzame Huisdierrassen opgericht. Onderdiezeldzame landbouwhuisdieren vallen niet alleen runderen zoals de Lakenvelders en de
bekende Blaarkoppen, maar ook \'erschillende paarden-, schapen-, geilen-, hoender-, eenden- en duivenrassen.
Waarom wil men toch die oudere en nog bestaande verscheidenheid in rassen behouden? Daar is een hele reeks argumenten voor aan te voeren. Allereerst blijven
er dan in de toekomst selectiemogelijkheden om aanpassingen van veranderende
omstandigheden, zoals wijzigingen in de vraag naar producten, in milieu, in \'oederaanbod en in een economische situatie te kunnen opvangen. Verderzijn ervoorbeelden van oude rassen die een natuurlijke resistentie tegen (moderne) ziekteverwekkers blijken te bezitten. Ook is gebleken dat in veel gevallen deze dieren ingezet kunnen worden voor begrazing bij het beheer van terreinen.
In 1976 is onder auspiciën van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen de 'Fokkersdub voor Lakenvelders' opgezet. Er bleken toen op 20 bedrijven tezamen nog circa 500 stuks aanwezig te zijn. Slechts 20% daarvan was goed getekend en de rest
matig tot slecht. Om de tekening van de dieren te verbeteren en inteelt te voorkomen heeft men ook sperma vanAmerikaanse stieren naar Nederland teruggebracht.
Er is hard en met goede resultaten door de foklicfhebbers gewerkt. In 1997 is de eigen officiële Vereniging Lakenvelder Runderen tot stand gekomen met een internationaal erkend stamboekregislratiesysteem. Hetaanlalleden is naar 250 gegroeid,
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De 'oude Rooi' van IP
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die later Klara genoemd
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al meer dan 1000 dieren zijn geregistreerd en ... in het hele land verschijnen steeds
meer Lakenvelders in de weilanden. In 's Graveland lopen op de weiden van Natuurmonumenten ook een paar Lakenvelder kuddes van enthousiaste fokkers. De
kalveren blijven zo lang mogelijk bij hun moeder, het gezinsverband wordt 7.0 lang
mogelijk in stand gehouden. Koeien, stieren en kalveren houden samen het gras
van de weilanden kort en het beeld van de 's Gravelandse lançlgoederenstrookmet
ahvisselend bos en weiland wordt er aangenaam door verrijkt.
In het Naardense gebied, waaronder de weilanden van Flevorama, zijn ook plannen in ontwikkeling om in de toekomst meer Lakenvelders in de weilanden te laten lopen. Het klassieke beeld, dat wij tot voor kOrLalleen nog van oude schilderijen kenden - parklandschap met Lakenvelders - wordt misschien warempel ook
hier weer werkelijkheid.
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de Koedijk wordt hier de aarden wal tussen Oud Valkeveen en de Naardermeent
bedoeld).
In de week van II op 17 februari 1928 ging het bij Valkeveen wederom niet goed.
Wilde en hoge zeeën hadden de hele betonglooiing 'onderhoold', waardoor deze
over een lengte van ca 40 meter was verzakt. Hier en daar was het beton afgeknapt
en zat het vol scheuren. In april 1928 vond het herstel plaats en Van Niftrik stelde
in september voor om de betonnen voeting in de Zanddijk bij Oud Valkeveen afte
laten strijken met koolteer of mastiek, een middel tot behoud van het beton. Plantengroei in scheurtjes zou daardoor niet meer kunnen plaatsvinden.
De laatste aanvallen van de Zuiderzee
]n de tweede helft van novcmber 1928 sloeg de woeste zee er weer toc. Opzichter
H. de Gooijer schreef toen meerdere brieven, waarin hij zijn visie gaf op het ontstaan van de problemen bij Valkeveen:

De kruin

van de Zanddijk

gezien

in de richting

van de Vesting.

.. mij is gebleken, dat bij Valkeveen het klînkerwerkaan de teen van het betontalud over een lengte van 16 m is weggeslagen. Hetgeen naar mijn mening het gevolg is van de niet afdoendeaansluiting van het betontaJud met de daaronder aangebrachte beton voeting. Deze was het vorige jaar verzakt en nu van het voorjaar

Een kvvetsbaar traject
Uit een brief van 1918 blijkt dat het gedeelte van de Zanddijk bij Valkeveen nogal
kvvetsbaar was. Jn augustus van dat jaar was de dijk daar zo beschadigd dat men
vreesde dat bij een volgende storm de hele kruin er zou worden afgeslagen. In allerijl werd toen, voor de komst van de najaarsstormen, alles weer hersteld door
aannemer E.Rigter uit Blaricum.
Van 1918tot 1925 hield de zee zich relaticfkoest. Alleen bij de storm van 50p6 november 1921 was er schade. Er waren drie galen ontstaan met ecn gezamenlijke
lengtevan 75 meter en levens was een groot slukvan de dijk naar fort Romluil weggeslagen, waardoor de toegang tot de Zanddijk bemoeilijkt werd.
Echt fout ging hel bij de storm van woensdag 25 november 1925. Bij Valkeveen was
de kade ter lengte van 100 meter vrijwel geheel weggeslagen. Slechts een kraag ter
breedte van enkele meters stond nog overeind. Van Niftrik stelde voor om hier de
dijk over 115 metcr te vernieuwen, de benodigde grond uit de meent te halen en er
gewapende belonplanken te plaatsen. Pas in 1926 kwam men aan het herstel toe .
In april
tonnen
7h
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weer opgevijzeld, doch niet tot op die hoogte zooals het aanvankelijk lag. Nu was
deze aansluiting wel met cement dicht gesmeerd, maar het wil mij voorkomen dat
dit niet voldoende is geweest en heeft het water dit cement weggeslagen en is de betonvoeting onderspoeld en is zodoende met het terug loopen van het water het
klinkerwerk weggespoeld .....' (31 december 1928)
In 1929 werd op dit traject de schade weer hersteld, bovendien werd er aan het eind
van de Zanddijk, op de scheiding met Oud Valkeveen, een betonnenmuurgeplaatst.
De laatste inbreuk op de zeewering bij Valkeveen vond plaats in januari 1931. Het
klinkerwerk werd toen over een lengte van 30 meter weggeslagen. Na afloop bleek
dat het betontalud ten dele verzakt was en achter de muur bij de Koedijk was de
klei totaal weggespoeld, zodat die op zichzdfstond

en 10 cm opzij hing.

De oor:wak voor al deze problemen was volgens Van Niftrik, die op 6 maart 1931
de toestand inspecteerde, het feit dat het strand bij Oud Valkeveen aan 't afnemen
was. Het terrein van de badplaats werd sterk aangetast, waardoor het oeverwerk van
Stad en Landein een ongunstige situatie lag. Als preventieve maatregel was een meer
diepgaande voorziening nodig aan devoetvan de dijk. Bovendien werd het grondwerk op het einde van het Koedijkje, na herstel, van een betonbekleding voorzien.
Het waren de laatste werkzaamheden aan de Zanddijk in het Zuiderzeetijdperk.
Problemen veroorzaakt door het Ijsselmeer
Ondanks de komst van de Afsluitdijk in 1932 bleven er problemen optreden aan
de Valkeveense kant van de Zanddijk. Door een krachtige noordwesten wind was
er op 1 februari 1934 veel zand weggespoeld en waren de straatklinkers uit de voet
van de glooiing over een lengte van 50 meter losgeslagen en lagen ze over het hele
strand verspreid. Een jaar later liet de situatie wederom te wensen over en stelde
Van Niftrik voor om een 4,25 tot 5,75 brede zone met Waalklinkers aan te brengen
over een lengte van 93 meter. De nog aanwezige klinkers werden herplaatst.
Uit een brief van 26 juni 1935 van Van Niftrik blijkt dat de beschadigingen aan de
Zanddijk sinds 1932 van andere aard waren geworden: vóór 1932 werd vooral de
kruin van de dijk beschadigd, na 1932 waren het beschadigingen aan de teen van
de kade. De oorzaak moest volgens hem gezocht worden in het lagere peil van het
Ijsselmeer. Hierdoor werd, veelal bij oostelijke winden, het benedended der kade
aangetast. Dat bleek ook weer in 1936. Het voorstel was toen om de klinkerglooiing, die nog aan de kruin der kade over 63 meter lengte aanwezig was, weg te nemen en aan de voet van de Zanddijk opnieuw te verwerken. Naar menselijke bere-

kening had ze aan de bovenzijde geen
dienst meer te doen. Aannemer D. de
Boer uit Edam verwijderde en herplaatste het bijna 5 meter brede klinkerwerk voor het einde van 1936 voor

f

1335,-.

Toch had in 1938 het IJsselmeerwater
zich wederom over een lengte van 150
meter zodanig in de Zanddijk gevreten
dat een voorziening nodig was. Het zou
de laatste grote verbetering worden.
Vanaf de in 1936 gemaakte klinkerglooiing werd dit werk nogeens met 150
meterver1engd. Maar liefst 60.000 Waalklinkers waren ervoornodig. W.G. Batelaan te Muidennam de klus voor zijn
rekening voor f 2400,- en op 5 november 1938 was hij daarmee klaar.
Daarna zijn er geen grote herstelwerkzaamheden meer uitgevoerd. Dat was
uit de jaren dertig te voorschijn.
ook niet noodzakelijk, want langs de
IJsselmeerkust ontwikkelde zich een oevervegetatie die de afbrekende werking van
de golven inperkte.
In de oorlogsjaren werd nog slechts klein onderhoud gepleegd, waarvoor per jaar
f 200,- werd gereserveerd op de begroting van Stad en Lande.
Een ander beheer
[n februari 1946 komt de Zanddijk weer even ter sprake. Een boswachter had
toen circa 1200 stenen uit de zeekade gebroken en gelost bij een garage achter het
'Gustav Brieg1cbhuis'. Hij wilde er een straatje van leggen, maar hulpagent Van
Kleef en onbezoldigd rijksveldwachter Kruiswijk staken er een stokje voor. De
stenen werden door de boswachter teruggebracht en weer keurig in het talud van
de Zanddijk verwerkt.
In november 1946 verzocht een Huizer de 'wal' te mogen kopen vanwege de vele
stenen die erin verwerkt waren. Het ging uiteraard niet door.
In een brief van 1968 signaleerde H. Griffioen uit Bussum, dat er vernielingen op
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de ZanJdijk plaatsvonden. Auto's van
jagers en recreanten beschadigden er de
flora, die nog trekken vertoonde uit het
zoute Zuiderzeetijdperk. Griffioen vroeg
om een terreinafscheiding, maar Stad
en Lande kon nietsdoen, wantdegrond
was niet haar eigendom.
In een volgend bericht, gedateerd 7 juli
1972, liet Staatsbosbeheer weten een
strook grond te willen kopen van gemiddeld 20 meter breed en 1320 meter

boekhandel

ComeniuS

lang over de kruin van de Zanddijk. Men
wilde daarmee de relictflora op de Zanddijk tegen mest en bestrijdingsmiddelen beschermen. [nmiddels werd de
Z'1l1ddijkvan de Vesting afgesloten door
de nieuwe Rijksweg en stond de Erfgooiersorganisatie op het puntte liquideren. 'Stad en Lande' ging echter niet
in op het verzoek van Staatsbosbeheer,
want haar scharende leden hadden
voorkeursrecht op deze gronden.
Twee jaar later, in februari 1974, kreeg toch de hele kuststrook (Zanddijk en weilanden tot aan de Oostdijk) de status 'beschermd natuurmonument'. Met dit bericht stopt echter de correspondentie over de Zanddijk in het archief van Je Stad
en Lande Stichting en daarmee dit artikeltje.
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