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Grasduinen in de boekhouding
van Nieuw Valkeveen

(1882-1901)

H. Schaftenaar

Al bladerende
werklieden,

STlCHTlXG VIJVERBERG, Gansoordstraat

16, 1411 RH Naarden,

telefoon

(035) 694 68 60.

gen van de slager en groenteman

zie je wat er op het menll

stond.

Nog even Ier opfrissing. Nieuw Valkeveen is de naam voor het landhuis en
landgoed naast de fabriek van Quest.
J.P.van Rossum liet het in 1844 bouwen
en aanleggen. Voor de bouw van het huis
gebruikte hij de stenen van het herenhuis Valkeveen, waar toen alleen nog
een boerderij bleef staan die sin,dsdien
de naam Oud Valkeveen kreeg. Na de
dood van Van Rossum in-1856 kocht
zijn metJ.W. Mijnssen gehuwde dochter Nieuw Valkeveen en gebruikte het
als zomerverblijf. Zij was het die uit de
nalatenschap van haar vader de meeste grond verwierf. Dal areaal werd nog
vergroot door aankopen van haar man.
Toen die in 1880 overleed en nadat zij
uit zijn nalatenschap in april 1882al zijn
landerijen had gekocht, trad ze alsgrootgrondbezitster in de voetsporen van
haar vader. Op dat moment begint de
boekhouding.

Mijnssen-van

Rossum

Huize

Wat leveren deze papieren, naast allerlei aardige detaiJs, ons nu op aan nieuwe inzichten? In ieder geval het een en ander over haar zanderijbedrijf. \Vewisten al dat
J. W. Mijnssen de ontginningsactiviteiten
van zijn schoonvader voortzette. Ideeën
die door Van Rossum op papier waren gezet, kwamen onder hem tot stand. Zo realiseerde hij tussen 1860 en 1870 hetweidecomplex tussen de Meentwegen de Valkeveensdaan waardoor de boerderij Nieuw Valkeveen tot een volwaardig boerenbedrijfkon uitgroeien. Daarna werd de heide tussen de Naarderstraat en de Valkeveenselaan uitgegraven en langs de Valkeveenselaan een nieuwe boerderij ('de
Ossenstal') gebouwd. Ook de boerenhofstede Oud Naarden kampte met gebrek
aan weiland. Dal werd het volgende grote graafwerk waarvoor een deel van landgoed Gravenveld werd opgeofferd. Mijnssen zelfheeft de eerste jaren van deze zanderij nog meegemaakt maar onder zijn weduwe werd dit werk afgerond.
Na het analyseren van de zandverkopen in de boekhouding blijkt nu dat er vanuit
het Gravenveld van 1882 tot en met 1886 enorme hoeveelheden zand zijn verscheept. Helmoet in die jaren een gaan en komen van scheepjes zijn geweest. Daarna verandert het beeld. In 18H7en 1888 bedraagt de zandafvoer nog slechts een
derde om vervolgens terug te duikelen naar slechts zo'n tien procent van de topja-

Nieuw

Vnlkeveen

in de tweede

helft van de 1geeeuw.

ren. Het is duidelijk dat het graafwerk (voor zover toen gepland) daar in de tweede helft van de jaren tachtig werd afgerond, waarna het ontgonnen land geschikt
werd gemaakt voor de landbouw. Dal laatste moet ook het primaire doel van deze
afgraverij geweest zijn. Alhoewel iedere last zand voor zeven of acht centen werd
verkocht, woog de opbrengst van deze zanderij doorgaans niet op tegen de exploitatiekosten.
Een en ander is ook terug te vinden op de balans van Oud Naarden want in 1892
was de boerderij opeens ruim tienduizend gulden meer waard. Ook de pachtprijs
steegplotskJaps van vierhonderd naar zevenhonderdgulden per jaar. De reden was
dat de boerderij Oud Naarden in dat jaar het in 1886 ontgonnen deel van Gravenveld erbij kreeg. Kennelijk heeft men de tussenliggende zes jaar nodig gehad om
het complex enigszins voor de landbouw geschikt te maken.
De pachtprijsvan Oud Naarden moest in die tijd betaald worden door boer Schaap.
Zijn collega J.H. Brouwer van de boerderij NieuwValkeveen betaalde toen 1000
gulden en de Ossenstal aan de Valkeveenselaan waarG.H. Brouwer de sceplerzwaaide was goed voor 800 gulden. Oud Valkeveen was voor slechts 400 gulden aan J.E.
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Boerderij

NieulV

Valkeveell

;11de jare"

zevetlrig

Boerderij

de Ossel1stnl aan de Valkel'eellse!aa1l.

Boerderij

Oud Naarden

va" de 1ge eeulV.

Puyk verhuurd. In 1884 werd aan hem zes maanden huur kwijtgescholden in verband met een overstroming dOOfde Zuiderzee.
De waarde van de boerderijen werd mede bepaald door de bruikbaarheid van het
ontgonnen land. Jarenlange bemesting was cr nodigom van een voormalige i',.andkuil een geschikte weide te maken. Daardoor duurde hCllang eer de stal van bijvoorbeeld de boerderij Oud Naarden vol met vee stond.
Naastpachl uit boerderijen verkreeg mevrouw Mijnssen-van Rossum onder meer
inkomsten uit dcexploitatie van haarbossen. ~iebestonden vrijwel uitsluitend uit
de verkoop van brandhout. Liet ze als weduwe van een handelaar in steenkool door
haar tuinbaas uitsluitend cokes in haar kassen stoken, het eikenhakhout ging naar
de Naarders en Huizers die in december en ji.lnuari op veilingen cetl bod deden op
een perceeltje 'hout op stam'. De Naardense notaris Munnikhuizen verzorgde de
veilingen en kreeg van de weduwe na afloopaltijdeen fooi vall een rijksdaalder. De
inkomsten uit houtexploitatie waren sterk wisselend. Een enkele keer werd op haar
vermogen aan bossen een rendementgehaald van vijfprocent maar meestal kwam
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omstreeks

1900.

Boerderij an"ex pml1lenkoeketlhll;S
Oud Vulkevee1l omstreeks
190().
125

De zanderij
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Marktstraat

Marktstraat

1147

447.

Ook de nota's van de Naardcnse winkeliers zijn het bekijken waard. Sommige vallen op door hun fraaie opschriften en bij andere is de inhoud weer interessant. Die
van de slagers Van Gelderen Stein zijn gedecoreerd met vee. Een ons biefstuk kostte bij Van Gelder 16 cent en Stein verkocht zijn ossenhaas voor 2 centen minder.
Mooi zijn ook de rekeningen van C. de Rijk uit de Marktstraat en van H.C. Hollander uit de Vrouwenstraat. Die van De Rijk is versierd met warmoe7iersgercedschap en een fruitmand. Na de dood van de weduwe leverde hij aardappelen en
groenten aan de erven. Postelein en spinazie stonden bij voorkeur op het menu.
Die van stalhouder Hollander is uiteraard voorzien van een koels. Voor een ritje
van Zandbergen naar NieuwValkeveen rekende hij fl. 1,65.
Op 29 april 1899 overleed de weduwe Mijnssen-van Rossum op 87-jarige leeftijd
op het landgoed. Afgezien van de afwikkeling van haar omvangrijke nalatenschap
zijn in de administratie ook andersoortige gegevens rond haar overlijden te vinden. Zo sta je stil bij het feit dater in juni 1896 een rolstoel voor haar werd gekocht.
In april 1897, op Goede Vrijdag, schreefze op gezegeld papier haar laatste wensen.
Haar begrafenis zou zo eenvoudig mogelijk moeten zijn. 'Zonder bloemen, alleen
om het symbool zou klimop erbij gelegd kunnen worden', zijn haar eigen woorden. In plaats daarvan zou aan de armen moeteIl worden gedacht. Naarmate de
tijd dan voortschrijdt komt dokter Fock uit Bussum vaker op bezoek. In het jaar
voor haar overlijden eenentwintig keer. Ook de tandarts moet haar thuis consulteren. Het lijkt uiteindelijk de Naardense dokter De Jong te zijn die haar in haar
laatste dagen nog bezoekt.
Enige dagen na haar overlijden gaat schilder [des met acht ons groene verf en vijf
ons paraffine naar de begraafplaats bij Jan Tabak om haar grafkelder op te knappen. Hij werkt er zeven uur legen een uurloon van 18 cent. Later worden nog 55
letters op de naamplaat van haar graf ingebeiteld door mr. timmerman en aan nemer Jurriëns.
Zo valt in deze paperassen het doek voor Madelaine (Lonne) Henriëtte Française
Mijnssen-van Rossum en daarmee deze terugblik op NieuwValkeveenaan het eind
van de 1ge eeuw.
Met dank aan de heer en rnevrouw R.\V.L. Mijnssen te Dievcr.

de eigenaar van de scheepswerf in de Naardense buitengracht. Maar ook de fouragehandclaren Brasser en Kos, tuigmaker Boerebach,loodgieter l301kesteyn,schilder lcles, veearts Busing, smid Solleman, metselaar Barmentlo, koetsier Voorbergen, wagenmaker Letter, schipper Van den Hoek, assuradeur Roland Holst en de
kwekers Gerard van Rossem en Ruis leverden er hun goederen en verrichtten er
hun diensten.
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De ruimtelijke ontwikkeling

van de Marktstraat

en het kerkplein van Naarden
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bij de kerk in Naarden
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beQut. Op de 17e-eeuwse
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De Grote Kerk en de Marktstrnatop
knart van Van Deventer.

'3°

de

de ruimte
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als markt

Op de markt

aangegeven,

evenals

bij de kerk waren

in de Wijde

tot 1895 visbanken

Marktstraat
aanwezig.

'3'

(nu

De positie van het stadsmidden werd nog versterkt in 1601 door de bouw van het
huidige stadhuis tegenover de kerk. Hiermee was dat gebied het bestuurlijke en religieuze middelpunt van Naarden gcworden.

De Mark/straat

smalle

Na 1673 begon men met een volledige vervanging van de vestingwerken. De verbinding met de buitenwereld werd om strategische redenen beperkt tot twce poorren, de Amsterdamse- en de Utrechtsepoort, beide niet aan heteindevande MarktstraaI. Het doorgaande verkeer,moest een moeizame route volgen via de Amsterdamsepoortstraat (nu een deel van het Burg. Wesselingplein),deCattenhagestraat,
de Marktstraat en het Ruysdaelplein. De Marktstraat bleef hiermee haar centrale
positie behouden, ook na het slopen van de Amsterdamsepoorten het maken van
kapitein Meijerweg in 1915.
In 1963-'64 werd een saneringsplan voor de binnenstad opgesteld. Doel was onder andere de verkeerscirculatie te verbeteren. In het plan was een plein ten westen van de GrOle Kerk voorÓen, waarvoor een bouwblok tussen de Bussumerstraat,
Pastoorstraat en St. Vitusstraat gesloopt moest worden. Van het plan werd weinig
gerealiseerd. Alleen enige bebol.lwing rond de kerk ruimde, in aansluiting op eerdere afbraak, hel veld en in 1965 werd de Bussumerstra.lI doorgetrokken naar de
St. Vitusstraat. Een deel van het kerkpad verdween hierdoor. Na afJoopvan de restauratie van de Grote Kerk in 1978 werd de oude situatie weer hersteld.
Een nadere beschouwing van de Markstraat
Uit het voorgaande is te concluderen dat het stratenpatroon van bet centrale deel
van de stad sinds de aanleg in de Midde]eeuwen weinig is veranderd. Dat wil niet
zeggen dat cr in het geheel geen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Als we de
Markstraat en het kerkplein aan een nadere beschouwing onderwerpen blijken er
toch meerdere veranderingen te zijn geweest.

met 1Iet oude plaveisel,

tramrails, pomp et/ voormalig bordes
voor het stadhuis. De foto toom ook het
begiu van de Marktstraat.

de verplaatsillg

vall de rooilijn

Door
is omier

meer het huis op de hoek vall de GaIlSaardstraat

afgebroken,

dat aansluit bij de oudsle foto's: een keibestrating met klinkerrabatten en een
stoepenzone. Of die situatie in de 17e
en lBc eeuw ook zo was, is niet geheel
duidelijk maar wel aannemelijk.
Toen inde midde]eeuwsestedenstraatverharding opkwam, werd in eerste instant'ie gebruik gemaakt van veJdkeien
uitde omgeving. Al in de 12eeeuw werden in Groningen stralen belegd met
veld keien met aan weerszijden een
slootje voor de afwatering. In de Arn~
hernse stadsrekeningen is in de 14eeeuw sprake van veldkeien voor de bestrating.
De keien werden in de buurt van de stad verzameld. Waar geen veldkeien uit de

Zo blijkt de Marktstraat op één plaats ingrijpend veranderd. Aan de noordelijke
gevelwand is tussen de Gansoordstraat en het Ruysdaclplein in de jaren h•...
intig van
de 20e eeuw de rooilijn verlegd, waardoor de straat is verbreed.
Enkele kleine veranderingen - maar ingrijpend in het straatbeeld - zijn het rond
1881 plaatsen van een pomp midden in de Raadhuisstraat en het optrekken van
een hek rond de Grote Kerk. De pomp is in 1920 verwijderd, het nu aanwezige
exemplaar staat op een enigszins andere plaats. Naast de pomp stond een boom,
die vóór 1920 moet zijn gerooid. Enkele leilinden stonden omstreeks ]900 langs
de noordhoek van de Marktstraat met de Cattenhagestraat. Ook deze bomen waren rond 1920 al uit het straatbeeld verdwenen.
Een schilderij (IB64) en een tekening (1886) van de Wijde Marktstraat (Raadhuisstraat) door Cornelis Springer,laten het traditionele straatprofiel vermoeden
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Omdat
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188SlaatdeMarktstraatzien

De tramrails

straat en de St. Vitusstraatlagaan
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Aangezien de eerste kadasterkaart de eigendomsgrenzen weergeeft en niet de topografische gesteldheid, kunnen we zaken zoalsbeplantingvan het kerkhof, verharding van het kerkpad en de wijze van
afscheiding niet uit de kaart afleiden. Tot
1830 washet kerkhofin gebruik. Het zal
derhalve aan het begin van de 1geeeuw
een ommuurde groene ruimte met gras,
bomen en struiken geweestzijn. Verharding van het kerkpad met klinkers en/of
veldkeien is voor die tijd aannemelijk.
In 1860werd de kerk aan de Marktstraat
voorzien van een neogotisch voorportaal en op de hoek met de St. Annastraat
werd in dezelfde stijl een consistorie gebouwd. Rond de kerk werd na 1885 een

De situatie na de sloop van bebouwing
in de St. Annastraat
en de St. Vill/sstraal.

gietijzeren hek geplaatst, datde eerdere
muur verving. Hethekwasgeplaatstop
een stenen voe!muur (restant van de
oude muur?) van zo'n 35 cm hoog, bestaande uit vijfliggende en een op de kant staande klinker. De hoofdspijlen waren
zo'n 175 cm en de tussenspijJen ongeveer 155cm hoog. Aan de Marktstraat was de
voetmuur voorzien van een gecementeerde ezelsrug. Het hek was hier wat hogeren
meer versierd, de hoofdspijlen waren voorzien van krullen. Bij de ingang van de
kerk aan de Markstraatwas een toegangsparlij met twee lantaarns. Een tweede toegangshek, zonder enige franje, stond tegenover de Bussnmerstraat. De kerk had een
ingang bij dit hek. De toren ingang werd weinig gebruikt. Het hek had daar dan ook
geen doorgang.
De consistorie

het begin van de 1geeeuw de 17e-eeuwse situatie nog vrijwel intact is. Het
grootste verschil is gelegen aan de oostkantvande kerk. DekaartvanBlaeu laat
bebouwing op de hoek van de Marktstraat en de St. Annastraat zien. Op de
kadasterkaart is deze bebouwing verdwenen, terwijl tegen het koor van de
kerk enkele gebouwen zijn opgetrokken.
De marktruimte aan de achterzijde van
de kerk is in vergelijking mei de l7eeeuwse situatie enigszins vergroot. Het
is echter de vraag of de weergave van
Blaeu correct is. Mogelijk is de bebouwing van meet afaan tegen de kerkaangebouwd geweest. Er is immers nauwelijks ruimte voor én hoekbebouwing
én ook nog een kerkpad. Bovendien
geeft een laat 17e-eeuwse kaart de situatie weer als op de kadastrale kaart.
1]6
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Deze situatie is lot 1953 vrijwel ongewijzigd gebleven. In dat jaar werd echter het
neogotische ingangsportaal afgebroken. Het hek in de Markstraat volgde en tussen de kerk en destraatwerden parkeerplaatsen en een bushalte aangelegd. De kerk
kwam hierdoor min of meer aan de Markstraat te staan. Vóór 1958 verdween een
deel van de huizen aan de St. Annastraat ten zuiden van het kerkpad. Hierdoor ontstond een ruimte tussen het kerkhof en de straat. Ook deze open plek werd van
klinkers voorzien. De ingang van het kerkpad was daarmee sterk verwijd. Aan de
St. Vitusstraat (voor 1961) werd eveneens gesloopt, zodat ook daar ruimte ontstond tussen het kerkhof en de straat.

Naast

de consistorie

stond op de hoek met !Jet kerkpad

de kosterij.

Collectie:

Stadsar-

chiefNaarden.

Wat later in de jaren zestig ging het historisch karakter van de ruimte rond de kerk
verder achteruit. Als gevolg van het saneringsplan werd in 1965 de Bussumerstraat
doorgetrokken naar de St. Vitusstraat. \Vaar kerkpad, heken kerkhofooit lagen verscheen een straat met waaU<Jinkersen rabatstroken van ijsselsteentjes. Na 1965 werden de consistorie en de kosterij afgebroken. Ook volgde nog een woonhuis aan de
St. Annastraat. De ruimte tussen de kerk en de straat werd daardoor nog groter. De
toegang tot het kerkpad verdween daarmee geheel en oude tracé werd onduidelijk.
Aan de St. Vitusstraat werden vrijwel alle woningen langs de zuidwestelijke gevelwand gesloopt. Hel verder afbreken van het hek volgde, waardoor hetkerkhofals het
eigen, herkenbare territorium van de kerk verdween. Een klein deel van het hek is
bewaard gebleven. Het is sluit nu het achtererf af van een huis aan de St. Annastraat.

De voormalige

woningen

nast raat ten westen
Collectie:
1.18

in de St. All-

van !Jet kerkpad.

StadsarchieINaarde/l.

Na afloop van de restauratie van de Grote Kerk (1965-1978) werd het doorgetrokken deel van de Bussumerstraat weer opgeheven. De ruimte voor de toren werd
beklinkerd en de rest van het voormalige kerkhof ingericht met laag struikgewas
en enkele bomen. In 1988 werd er een Beatrixboom geplaatst. Het kerkpad werd
na de restauratie gereconstrueerd en van gele klinkers met stroken veldkeien voorzien. De resterende ruimten aandeSt. AnnastraatenSt. Vitusstraatwerden tot slot
ingericht met bomen, een speelplaats, banken en een jeu de boule-baan.
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Frank Martin (1890-1974), een Zwitserse
componist in Naarden
A.P. Kooyman-van

Rossum

Enigszins verscholen achter hoge struiken en temidden van oude bomen ligt aan
de Bollelaan een groot breed huis met rieten dak. Dit huis in Engelse cottagestijl
werd oorspronkelijk in 1921-'22 gebouwd voor de familie Brummer. In de jaren
dertig werd het huis vergroot en het bijbehorende koetsiershuis met een woning
voor de chauffeur uitgebreid. Nu na jaren is het diep in de voortuin liggende huis
70 opgenomen in de omringende begroeiing, da~ het oog van de passant er soms
pas op valt na er velc malen langs geweest te zijn.
Van 1965 tot aan zijn dood in 1974 heeft de Zwitserse componist Frank Martin met
zijn gezin in deze villa gewoond. Frank Martin is in zijn geboorteland, in Genève
begraven. Na zijn overlijden is zijn vrouw Maria Martin-Boeke het huis met de inboedel liefdevol als museum gaan beheren. Zij heeft het interieur van het huis sinds
1974 nauwelijks veranderd. Rondwandelend door de kamers kan men zich goed
voorstellen hoe het gezin Martin . en de componist ze]fin het bijzonder- hier hebben geleefd en gewerkt. Verschillende cactussen die ooit uit Zwitserland zijn meeverhuisd, staan hier en daar in de vensterbank en de orchideeënkas wijst op de hobby van Frank Martin. Het interieur van de keuken is ook grotendeels in de oorspronkelijke staat gebleven, compleet met potten en pannen, die gebruikt werden
voor de bereiding van de lekkere maaltijden, die, vaak samen met graag geziene
gasten, werden genuttigd.
Frank Martin, die in 1890 in Genève werd geboren, is zijn hele leven bezig geweest
met het componeren van zowelorkestwerken, kamermuziek, theaterstukken, koorwerken, composities voor solo instrumenten en zangstem. Veel van zijn composities worden nog regelmatig live uitgevoerd in alle delen van dewere]d. Vroeger zijn
veel van zijn werken op langspeelplaten vastgelegd. Dat gebeurt nu op CD's en wel
in het bijzonder van opnamen van werken die door hem zelf zijn gespeeld ofgedirigeerd. Het grootste deel van het oeuvre is uitgegeven bij de Universa] Edition te
Wenen, de manuscripten bevinden zich echter bij de Paul Sacher Stiftungte Bazel.
Frank Martin was het tiende en jongste kind uit een predikanten gezin. Al voordat
hij in het moeilijke compositievakwas onderwezen, componeerde hij in zijn jeugd
muziekstukken. Toen Frank twaalf jaar was maakte een uitvoering van de Matthäus-Passion zo'n indruk op hem, dat Bach eigenlijk als zijn levenslange ]eermeester is te beschouwen. Later, terwijl hij in die tijd ooknogenige tijd wis- en na140

Hel FrankMnrtill-Huis,

Bolle/aan

1).

tuurkunde heeft gestudeerd, verdiepte Martin zich tijdens zijn piano- en componeerstudie vooral in de kunst der instrumentatie, dat is de wijze waarop de partijen van een orkestwerk over de verschiJ]ende instrumenlen moeten worden verdeeld.
Na zijn studie is Martin tot 1946 in Zwitserland maar ook in Rome en Parijs werkzaam geweest. Hij speelde in een door hem opgericht ensemble piano en klavecimbel, doceerde op een conservatorium, voerde de directie van verschillende muziekinstituten en was voorzitter van de Zwitserse musici-vereniging. In deze periode verdiepte hij zich ook in de moderne twaalftoonstechniek
volgens het
atonaliteitsprincipe van Arnold Schönberg. Maar a] componerende heeft hij toch
een geheel eigen techniek meteen persoonlijk k]ankidioom ontwikkeld. Zijn hele
leven zou Frank Martin dit eigen klankidioom trouw h]ijven.
Door de vele functies en de verplichtingen die daar onvermijdelijk aan verbonden
waren, vond Martin in Genève niet de tijd en de rust om zich voldoende te kunnen
concentreren op dat wat hij toch steeds het liefste deed: het componeren. Daarom
neemt hij na de oorlog in 1946 het besluit Zwitserland te verlaten en naar Nederland te vertrekken. Dat hij juist aan ons land de voorkeur heeft gegeven, is niet zo
verwonderlijk. Al]ereerst was hij met zijn oud-Ieer]ing, de Neder]andse Maria Boeke, getrouwd en klonk het Neder]ands hem bekend in de oren. Daarnaast kende hij
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geving van zijn Naardense huis met een
tuin vol vogels, waar ook een uil zich
liet horen en de eekhoorntjes nieuwsgierig rondscharrelden. ·loch hoorden
veel bekende mensen uit de Illuziekwereld lot zijn relaties. [n ]946 introduceerde Felix de Nobel met het Nederlands kamerkoor het oratorium 'Le Vin
Herbé' in ons land. Frank Martin voelde zich op zijn beurt weer geïnspireerd
door dit koor en schreef voor hen in

'Le Vill Herbé:
Frallk MartÎn

en zijn echtgenole

in hUil huis aan de Bollelaan

În de jarell zeslig.

Nederland al van vroeger, want hij had in zijn jeugd verschillende malen in Holland
gelogeerd. Zijn grootmoeder van vaders kant was afkomstig uit Nederland en als
kind had Frank vaak zomervakanties bij haar in een pension in Katwijk doorgebracht. Martin had goede herinneringen aan die jeugdvakanties overgehouden.
Vooral het ruisen van de zee had grote indruk op hem gemaakt. Het gezin Martin
ging daarom in 1946 in Amsterdam wonen want de zee was vandaar gemakkelijk te
bereiken. In 1956 verlaat de familie echter de stad, trekt naar buiten naar de Naardense Bollelaan en blijft op die plek jarenlang wonen. De kinderen gaan in het Gooi
naar school en gezin raakt in de?e omgeving volkomen ingeburgerd.
Tijdens de eerste jaren in Holland van 1950-'57 heeft Frank Martin in Keulen nog
les gegeven in compositieleer. Na het opgeven van dit docentschap kon hij zich eindelijk volledigaan hetcomponeren wijden. Vele nieuwe werken komen in de daarop volgende jaren tot stand. Martin blijft actief zijn hele leven met het scheppen
van nieuwe muziek. Slechts tien dagen voor zijn dood heeft hij de laatste hand gelegd aan de cantate 'Et la Vie l'Emporta'.
Frank Martin was een bescheiden mens, die zich prettig voelde in de rustige om-

'4'

gecomponeerd

i1l1941.

1950 zijn 'Cinq Chansons d'Ariel'. In
zijn oratoria kon hij zijn religieuze bewogenheid uiten en hij was verheugd,
dat de sterke koortraditie in ons land
uitvoeringen van zijn vele koorwerken
mogelijk maakte. George van Renesse
was één van de pianisten waar Martin
mee samenwerkte. Thuis op de Bollelaan vonden ook ontmoetingen plaats
met musici van internationalefaam zo-

als Benjamin Britten, Peter Pears en Oietrich Fischer Dieskau. Vaak werd dan samen met de gasten voor eigen plojergemusiceerd. Ook Yehudi Menuhin behoorde
tot de relaties van Martin. Menuhin gaf Martin in 1970 de opdracht een stuk te
schrijven voor vioolsolo en kamerorkest. Twee jaar later was de compositie 'Polyptyque' klaar en werd met succes door Menuhin en Edmond de Stoutz uitgevoerd.
Wouter Paap haalt in een artikel aan dat Frank Martin er van overtuigd was dat de
scheppende kunslenaareen dienende taak had. Martin vond dat 'een muziekwerk
steeds min of meer uit eigen kiemkracht tot ontwikkeling komt en dal de componist daarbij een bemiddelende taak heeft, die overeenstemt met de wrg van een
boomkweker, onder wiens wakend oog en voorzichtige hand het groeiproces zich
voltrekt'.
Op ]0 maart] 979 is in Lausanne onder voorzitterschap van Yehudi Menuhin de
'Société Frank Martin' opgericht met het doel de artistieke erfenis van de componist in ere te houden, alsmede zijn composities en geschriften verder te propageren en te docmnenteren.ln het Naardense huis van de componist werd daarop een
Nederlandse afdeling opgericht onder de naam 'Frank Martin Stichting'. Nationale en internationale contacten met uitvoerenden van de werken van haar man
'43

worden door mevrouw MariaMartin gelegd. Via haarwebsite levert haar dat soms
zeerverrassende 'ontmoetingen' met musicerenden over de hele wereld op. Op de
I3ol1elaankomen alle activiteiten van de stichting te samen. Daar worden nieuwe
CD-opnames en concerten geregeld, de uitvoeringen van orkest- en koorwerken
geregistreerd, bezoeken ontvangen en bijeenkomsten voor de donateurs van de
Stichting gehouden. Zij wordt bij die werkzaamheden onder meer terzijdegestaan
door de museoloog F.Jongbloed, die op de bovenverdieping woont en oog houdt
op het huis en de boedel.
Het Frank Martin-Huis is op afspraak te bezoeken (tel. 6942004). Zo'n bezoek is
zeker de moeite waard om met eigen ogen te zien in welke omgeving verschillende van de belangrijke composities van Frank Martin tot stand zijn gekomen. Het
is ook mogelijk zich als donateur van de Frank Martin Stichting op te geven en de
jaarlijkse bijeenkomst met een uitvoering van muziek van Frank Martin bij te wonen. Via een bulletin wordt men op de hoogte gehouden van de activiteilen van de
Stichting.

De badinrichting

van Kamer te Oud Naarden

H. Schaftenaar
Bij het verhaal over het vooroorlogse strandleven in de Badplaats Oud Naarden in
het boek 'Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte' is een luchtfoto van het
strand van Oud Naarden geplaatst. De foto laat de theehuizen Oud Naarden en
Zeezicht in vol bedrijfzien tijdens de zomer van 1937. Wat:daar echter ook heel
goed is afgebeeld - en wat niet is vermeld - is het strandbedrijf van de Naardense
familie Kamer.
Mevrouw Kamer uit de Kloosterstraat, die in haar jonge jaren daar de zomers op
het strand doorbracht, miste de vermelding van het etablissement van haar vader
en verteldedat het bedrijf omstreeks 1920wasopgerichtdoor haar grootvader I.W.
Kamer (1860-1927). Dat was een ondernemende man, die op dat moment: al vijfent\'lintigjaar caféhouder was in de Turfpoortstraat. Behalve het cafédreefhij sinds
1906 ook nog een kolenhande1, deed - mede door zijn goede beheersingvan het le-
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vall Kamer.
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zen en schrijven - in verzekeringen en kocht en verkocht van alles en nog wat. Toen
het Naardense strandleven op gang k.•.•am, was hij dan ook een van de eersten die
bij Oud Naarden een consumptietent liet timmeren.
Dat bedrijfje werd na zijn overlijden in 1927 voortgezet door zijn zoon ]acob ]0hannes J(.·uner (] 895-1970). Die pachtte niet alleen een gedeelte van het strand van
de gemeente Naarden, maar ook een deel van de er achterliggende hoge grond die
toen eigendom was van de dames I3lijdenstein. Zij waren de dochters van een Twentse bankieren verbleven vaak in hun zomerhuisje dat op de Eukenberg was gebouwd.
Toen Oud Naarden in de jaren dertig overspoeld werd met' tienduizenden badgasten werd het strandcomplexvan Kamer uitgebreid. Loodrecht op de kust verscheen
een lange houten pier met op de kop ervan - dus ver in het water - een gebouwtje
met kleedhokjes. In de gemeentelijke 'verordening op de zeebaden en het strand'
stond namelijk dat het lopen ofliggen in zwembroek of badpak op het strand ten
strengste verboden was.
Op Hemelvaartsdag werd de badinrichting geopend. Badhokjes, serre en de berging voor het strandmeubilairwaren daarvoor reeds geïnstalleerd. Alleen de COllsumptietent mocht het hele jaar door op het strand blijven staan. Die werd ieder
voorjaar keurig wit geschilderd. Een keer liep dat op een teleurstelling uit, toen de
volgende dag bleek dat duizenden muggen de avond tevoren in de verfwaren vast-

geplakt. Met Pinksteren brak het moment aan waarop de familie Kamer van de
Huizerpoortstraat naar het Oud Naarderstrand verhuisde. Het gezin woondevervolgens de hele zomer in hun gebouwtjes op het strand, vanwaar de kinderen nog
een maandje naar school in de Vesting moesten netsen. Op een nacht kwam echter het zeewater plotseling zo hoog op dal ze bij het uit bed stappen reeds konden
pootje baden. Het gevolg was een kortstondige evacuatie naar de Vesting. Toen in
1932 de Afsluitdijk tot stand was gekomen, was men van dit probleem af.
Op de zondagen en in de vakantie hielp het kroost mee met het serveren van koffie, thee en limonade en verkocht koeken en chocolade die door de Naardense gros~
sier Van Vlerken waren geleverd. Eind augustus was het strand seizoen op z'n retour en verhuisde de familie weer naar de Vesting, waar de kolenhandel de bron
van inkomsten in de koudere maanden vormde.
De badinrichting heeft tot in de zomer van 1941 kunnen functionerel~. Door de
oorlogsomstandigheden
moesten de activiteiten worden gestopt. Na de oorlog
heeft de familie het seizoenbedrijf niet meer voortgezet. Alleen het theehuis Oud
Naarden maakte nog een bloeiperiode door en heeft tot in de jaren negentig kunnen voortbestaan.
147

Zeven veldnamen

terug op de kaart

van de Keverdijksche Overscheensche
Jan Boer Rookhuijzen
Voor de invoering

en Henk Schaftenaar

van het kadaster

hadden

vele akkertjes

naam. Dieveldnamen
waren nqdig bij hetwerkin
perceeltje werd verkocht dan gebruikte
de notaris
akte. In de oudere
belasting
werd

notariële

zijn derhalve

ingevoerd,

ceel kreeg vanaf
bruik

eigendomsregisters
terug

een kentering

overbodig.

en zo van vader

op zoon meegegeven.

bestemmingen

Van de vele honderden
land,

zijn er tegenwoordig

Maar

soms

percelen
ontdaan,

veldnamen,

en kohieren

te vinden.

in het vermelden

Bij het dagelijkse

de oude

en weilanden

Toen

Ieder per-

en daarmee

werd

de veldnamen

opgedeeld,

was het gedaan
weinig

van de grond-

in 1832 het kadaster

werk bleven

nauwkeurig

de naam

in adin ge-

door ruilverkave-

bijeengevoegd

en zelfs

met de veldnamen.

die ooit voorkwamen

nog maar

als ereen
in de koop-

van veldnamen.

Toen in de 20e eeuw

werden

ecn eigen

het landc1ijkegebieden
de naam van de grond

die tijd een letter en een nummer

ling en landinrichting
van agrarische

archieven,

veel veldnamen

kwam

ministratiefopzicht

Polder

op het Naardense
op de kaart

platte-

aan te geven.
[n de akte worden

hebben

we geluk

en komt

er bij toeval

waardevolle

schijn.

Zo heeft

Cornelis

informatie

te voor-

de Naardense

notaris

de Roeper

kort

na de invoe-

gebied

drie veldnamen

dat in de Middeleeuwen

eerst het Joppenkampje
er nog steeds

(Sectie

in haar wellicht

genoemd

bunder

middeleeuwse

A] doorsneden.

De naam

na drie eeuwen

later sprak

nummers

Job hier ooit zijn land had is vooralsnog
Verder worden het Gasthuisland
(Sectie

ook

de veldnamen

in de koopakte

was bijvoorbeeld
1835 toen
rij De Stolp
burgemeester

het geval

ene Pieter

van Naarden

verkocht.

Groote

Stolp genoemd,

landen.

op 5 juni
aan de later
B.J.R. van

De Stolp, ook wel de
lag aan de zuid-

7ijde van de Muidertrekvaart
onder Naarden
en Muiden

Naardense

Dat

Ton zijn boerde-

met landerijen

Hasselt

van de

vermeld.

We beperken
percelen.

en had
haar wei-

ons hier

tot de

ellen)

en het Spekkampje

noemd.

Evenals

den door
oudste

komt

(Sectie

de Rijksweg,

maar

tot de bezittingen

De akte vermeldt
deleeuwen
waarschijnlijk

F nr. 27, groot]

hebben

nog hun

oude

maar

vier veldnamen

de afdamming
Meerland

de naam

bunder

door

werd

Kytland

ge-

Alhoewel

de

zal het GasthuisHet Spek-

kende

G. van Dijk

tussen
gebied

de Keverdijk
buitendijks

aangegeven,
complex:

en

dat in de Mid-

van de Vecht)

karakter

dit specifieke

60

72 ellen)

en aangesne-

behoord.

perceel

in het gebied

dat buitendijkse

2] roeden

behouden.

Het is een wat bijzonder

hier voor

door-

hebben

van het Naardermeer

welke tijd

3 bunder

796 dateert,

Dit laatste

ligt

de Rijksweg

27 roeden

vorm

uit]

het
Aller-

Het perceel

in 1695 voor en bij-

zijn ook deze percelen

al in ] 740 vermeld.

vervolgens

lag. Met de naam

aangeduid.

wordt

onduidelijk.
F nrs. 4 en 5, groot

vermelding

van de Naardenneer.
(voor

maar

van ')oppenlant'

van het NaardenseGasthuis

kampjewordt
daarentegen
ook uit overlevering.

de Ringsloot

vorm

al in de vorm

werd

50 roeden).

boer G. van Dijk nog van 'de Jopperkamp'.ln

bij het )oppenkampje

tot nu toe gevonden

landooit

de Vaart en de Keverdijkin

Overscheen

ring van het kadaster - weliswaar slechts
een enkele keer - naast de kadaster-

percelen

tussen

met de naam
F nr. 8, groott

werd

alhoewel
gebruikt.
149

Dat KyfofKiefkolllen we ook tegen in de veld- en boerderijnaam de Kiefkampen,
welke daar nu nog op de gevel van een huis staat.
Maar terug naar de notariële akte waar achtereenvolgens het Bussenland (Biesenland), de Annemanscalllp, de Smallestroaken het Penningbord worden genoemd.
Het Penningbord (Sectie F ms. 224, 225 en 226, groot 2 bunder 22 roeden 70 ellen) werd reeds in 1627 vermeld en was in de jaren tachtig als 'Pennebord' bekend
bij de boeren G. van Dijk, Th. van Eyden en J. Bakker. De Slllallestrook (Sectie F
nr. 223, groot 1 bunder 46 roeden 30 ellen) werd in de 18e eeuw consequent bet
Smalle stuk genoemden ligt tegen het Pelll1ingbord aan. DeAnnemanskamp (Sectie F lUS.218, 219 en 220, groot 4 bunders 47 roeden 20 ellen) werd eerder in 1740
vermeld en is het langste perceel van het bier aanwezige Meerlandcomplex. Het
Biesenland (Sectie F ms. 2J0, 211, 212 en 213, groot4 bunder 57 roeden) beeft van
deze percelen de grootste oppervlakte. De naam moet verkJaard worden uilde wat
lage ligging, waardoor biezen erwellichtin overvloed stonden. De laatste twee grote percelen hebben nog hun oude vorm, het Penningbord en de Smallestrook zijn
op 't ogenblik tot baggerdepots verheven. Het is te hopen dat hier de oude middeleeuwse kavclstructuur wel weer zal worden hersteld.
Als we de oppervlakte van deze en de andere percelen van De Stolp bijeen tellen,
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dan komt de hofstede uit opeen grondbezit van zo'n 34 hectare. Een aardig beleggingsobject dus voor VanHasselt, die
toen stadsdokter van Naarden was.
VVehebben de zeven percelen op een
kaartje ingetekend. Via de Overscheenseweg, die vanafhet huis de Kiefkampen de loop van de Keverdijkvolgt,
kunt U er langs fietsen. Goed kaart lezend en percelen tellend vindt U ze feilloos terug. De Stolp - nu twee woningen - staat ook aangegeven. Om die te
zien moet U langs de Muidertrekvaart rijden. Leuk is bet om ook nog naar bet verdwenen deel van de Keverdijk te speuren. In de bocht bij hel huis de Kiefkampen
liep hij naar het noordoosten. Een lichte welving in het weiland geeft daar nog het
oude tracé aan.
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Herinneringen

van een dienstplichtige

diensttijd in de Promerskazerne
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__
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Christiaan Theodoor Ludwig

samenvattlllg

van ZIJll

Na enige tijd om gC7.ondheidsredenen in het buitenland te zijn geweest, kwam
Crouwel in 1912 in Amsterdam terug. Toen brak voor hem het moment aan dat
hij zijn dienstplicht moest gaan vervullen. Bij de loting behoorde hij tot de ongelukkigen, waardoor hij een oproep kreeg om te verschijnen op het Bureau Militaire Zaken in de Handboogstraat te Amsterdam. Daar wilde men de lange, smalle
jongen indelen bij het keurkorps Gele Rijders te Arnhem. Dat leek hem echter helemaal niets. Hij zat liever wat dichter bij zijn woonplaats en daarom verzocht hij
te mogen dienen bij het Regiment Vestingartillerie te Naarden. Dat verzoek werd
bewilligd en op 3 maart 1913 meldde hij zich bij de kazerne Promers in Naarden.
In zijn relaas lezen we dat het betreden van de Promers op hem een schokeffect
had. Hij verhaalt hoe aan de dienstplichtigen een krib werd toegewezen in een van
de lange, smalle en muf ruikende onderkomens van het met aarde bedekte gebouw.
1n de laag gewelfde logiesruimte liep een smal pad met links en rechts ervan de

Inspectie

van het Regiment

Vestingartillerie

op het plein

voor de kazerne.

kribben. Aan het einde en in het midden van dat pad hing een elektrisch peertje.
'Alles hoogst eenvoudig en niet gerieflijk', was zijn conclusie.
Na de kennismaking met de nieuwe behuizing moesten de jongens aantreden en
werden ze - nog in hun burgerpak - onder de krijgstucht geplaatst. Door het afraffelen van de artikelen verstond en begreep vrijwel niemand daar iets van. Alleen
de uitdrukking 'gestraft met de dood' gaf aanleiding tot geestige opmerkingen in
onvervalst Amsterdams. Veledienstplichtigen van deze lichting waren dan ook afkomstig van de Zeedijk, uit de Jordaan, \Varmoesstraat en van de burgwallen. Dat
was niet hel publiek waa[ Crouwel tot dusver dagelijks mee omging. Maar gelukkig had hij het vermogen zich aan te passen en in de groep ontstond al snel een gevoel van saamhorigheid waarbij veel ongerief met droge Amsterdamse humorwerd
afgedaan. Zo werden de acht maanden in Naarden voor hem een leerzame tijd.
De dag begon in de Promers om zes uur (in de winter een uur later) met het hoornsignaal voor het appeL 's Avonds herhaalde zich het signaal, dat toen een traditie
uit vroeger tijden was bij het sluiten van de stadspoorten. Op dat tijdstip diende je
binnen de muren van de Promers te zijn. Avondverlof gold tot elf uur. Het overtreden ervan kon, afuankelijk vande relatie met de dienstdoende sergeant, watonaangenaam corvee of in het ergste geval het intrekken van het weekendverlof opleveren.

De Prornerskazeme
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Op het bastion Oranje werd altijd geoefend met het monteren en demonteren van kanonslopen op affuiten. Er was een
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Detail van de kaart van 'Krayenhoff' uit /796.
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land

tiën, en moest de stand van zaken met betrekking tot het peil van de zanderijen
weer geven. De kaartmakers, waarschijnlijk landmeter A. Blanken Jzn en luitenant
ingenieur Nagel, hebben echter de zone rondom de zanderijen zo ruimschoots ingetekend dat ook de buitenplaats Oud Naarden nog net werd meegenomen. Het
verrassende nu van deze plattegrond is de grote schaal en de aan een kadasterkaart
grenzende nauwkeurigheid. Daardoor is zelfs de structuur van de tuin van Oud
Naarden goed zichtbaar. Zo is aan de manier van weergeven te zien dat de moestuin zich in het noordoostelijkedeel van de tuin bevindt. Uiteen notariële akte weten we dat tussen het huis en moestuin, de boomgaard lag. Het halfronde pleintje
(de zogenaamde Bassecour) voor het huis tekent zich daarentegen weerfraaî op de
kaart af. Tuin en herenhuis zijn van de bedrijfsgebouwen gescheiden door een laantje naar zee dat ooit de Lindelaan werd genoemd. Van de bedrijfsgebouwen lijkt de
noordelijkste de boerderij. Ten zuidoosten ervan, naast de grotestaUing voorpaarden en koetsen, staan nog wat bijgebouwtjes. Op de Vijverberggeeft een symbooltje
hel speelhuisje aan.
Wat zien we nog meer op de buitenplaats? Ten eerste blijkt dat het tracé van 'het
Roelofslaantje' reeds in 1796 aanwezig was. Bovendien vormt dit weggetje een geheel met het bochtige pad dat nu nog grotendeels op landgoed Oud Naarden aanwezig is. Eerder was ik van mening dat de inbreuk op de struct'uur van het oostelijkesterrenbos veroorzaakt zou zijn door de verplaatsing van de boerderij in 1827.
Nu wordt duidelijk dat dit al eerder plaatsvond door de aanleg van nieuwe paden

langs de kust van Oud Naarden weggeslagen dat ook de gebouwen gevaar liepen.
Men zag toen in, dat de plek niet meer te redden viel en besloot tot afbraak van het
herenhuis en de boerderij. In februari 1825 werd het herenhuis - in de vorm van
partijen sloopmaterialen - op een veiling verkocht. De boerderij bleef nog tot in
mei 1827 op de oude plek staan maar werd kort daarna landinwaarts - naarde huidige plek - verplaatst.
lbt dusver was het, door het ontbreken van nauwkeurige grootschalige kaarten,
slechts bij benadering mogelijk om aan te geven waar de voormalige gebouwen
stonden. Dat is bijvoorbeeld gedaan op een plattegrond van de buitenplaats in het
boek over Oud Naarden (I). Bij die reconstructie werd gebruik gemaakt van een
notariële akte en de kaart van Ketelaar uit 1773. Enige tijd geleden kreeg ik echter
in het Algemeen RijksarchiefinDen Haag een plattegrond (schaal 1: 2880) van de
vesting Naarden en omgeving (2) onder ogen uit 1796, waardoor de kijk op Oud
Naarden kon worden aangescherpt. De kaart werd gemaakt op last van luitenant
kolonel ingenieur C.R.T. Krayenhoff, toen directeur van de Hollandse Fortinca158
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in de Engelse landschapsstijl. Deze trend, die romantisch slingerende laantjes naliet, moet hier dus tussen 1782 (in dat jaar waren de sterrenbossen nog gaaf) en
]796 haar intrede hebben gedaan.
Ook lijkt de kaart de ligging van de voormalige ijskelder weer te geven. Die moet
dan toch op de plek hebben gelegen waar nu een 'uitzichtheuveltje' het hoogste
deel van het landgoed accentueert. Bij de latere eigenaren van het landgoed werd
dit bergje overigens altijd met de naam 'de IJskelder' weergegeven.
Tot slot zijn de uitstulpingen van de kust bij Oud Naarden en Valkeveen opmerkelijk. Deze verstoring van de'vloeiende kustlijn duiden op verdedigingswerken
tegen de zee. Zoals we nu.weten mocht dat niet baten. In 1825 bevond de kustlijn
7-ichnog maar zo'n honderd meter van gebouwen. In de jaren die nog zouden volgen - tot de komst van de Afsluitdijk in 1932 - werd meer dan die honderd meter
land weggeslagen. De spaarzame overblijfselen van de gebouwen - dat zijn wat
brokstukken van gele steentjes - werden uiteindelijk door het zeewater verspoeld
en liggen nu onder het zand in de rietkraag of op de bodem van het Gooimeer.

boekhandel

ComeniuS

Zoals uil bovenstaand stukje blijkt, vormt de kaart een welkome aanvulling op die
van Ketelaar uit 1773. Hetontbreken van een halve eeuw kaartbecld van Oud Naarden - de eerstvolgende kaart met daarop Oud Naarden dateert van ]825 - is totongeveer de helft teruggebracht. Met deze kaart uil 1796 beschikken we bovendien
over een gedetailleerde en betrouwbare weergave van een groot deel van het Naarden se landschap. Het hoeft geen betoog dat de kaart meer interessante historischgeografische informatie zal opleveren.

Marktstraat 19
1411ex Naarden-Vesting
tel. 035 - 6948484

'60

