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In de late Middeleeuwen lag op de kruising van de weg van Naanlen naar Blaricum
(Blaricummerweg) en die van Laag Bussum naar Huizen (Huizerweg) het uit enkele boerenhoeven bestaande gehucht Hoog Bussum (Oud Bussem). Een van de
boerderijen werd in 1569 gekocht door de Baljuw van Gooiland Paulus van Loo,
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De ol/de hardstenen pilasters van de
buitenplaats.
huis werd in 1930 gebouwd en staat op
de plek van het voormalige herenhuis
met bijgebouwen dat op de kaart isweergegeven. De kaart laat zien dat hier weinig is veranderd. Het gazon ligt op de
plaats van de middeleeuwse brink en is
in omvang gelijk gebleven. De gehavende monumentale beuk voor het landhuis is de twee eeuwen reeds gepasseerd,
getuige de jaarringen die men heeft geteld bij zijn onlangs gevelde buurman.
Dichter bij ons pad staat ook een kolossale eik. Tussen deze reus en de eerder
vermelde beuk werd vorigjaar een jonge eikgeplant. Aan de voet ligt een zwerfkei waarin het jaartal 2000 is gebeiteld.
Het pad achter het gazon rechts, waarover de gemeentegrens loopt, is een restantvan de 18e-eeuwse Blaricummerweg. Wij volgen echter het door oude
beuken en linden geflankeerde asfaltweggetje, dal nog hetzelfde verloop heeft
als op de kaart van Bolten.

Landhuis Oud-Bussem.

De afgesneden meander.

De voormalige koetsierswoning.

sneden, is vanaf dit punt de weg rechtgetrokken. Rechtsvan de weg is de voormalige bocht goed zichtbaar gebleven
doordat de linden werden gespaard.

De ruim twee eeuwen oude monumentale beuk. In de herfstvan het jaar 2000
was de reus door een agressieveschimer 110~ maar heel

Links van ons pad blinkt lussen de bomen de witte voorgevel van de boerderij OudBussem. Hel pand dateert uit de 18e eeuwen staat op de plek waar Tymen Hinlopen zijn hofstede bewoonde. Het tracé van hetasfaltweggetje wijkt hier iets van het
kaartbeeld af (2). Zoals door kanalisatie een meander van een rivier wordt afge-

Bij de voormalige koetsierswoning (dat
is niet het bijgebouw dat op de kaart
van Balten staat aangegeven) passeren
,ve de gemeentegrens en de plek waar
de oudste Blaricummerweg ooit in
zuidoostelijke richting de buitenplaats
doorsneed. We volgen nu de Lindenlaan (3) die vaak in 18e-eeuwse eigendomsakten wordt vermeld. De bomen
staan er op de stobben van hun voorgangers. In het houten huis woont de
voormalige tuinbaas van het landgoed.
Het pand werd aanvankelijk gebruikt
als woning voor de smid van de mo-

De Lindenlaan.

van François Hinlopen in 1709tot stand
kwam. Yanafhet hergje maken we een
slinger door het voormalige sterrenbos
en komen weer uit op de Lindenlaan.
Daar gaan we linksaf om opnieuwmaar nu vanuit de tegenovergestelde
richting - bij het hek uit te komen. Dan
rechtsaf, een heel klein stukje de 17eeeuwse Huizerweg op en vervolgens
links de route over de slingerpaadjes
volgen aan de hand van het kaartje.
Het bos hier werd in de 18e eeuw het
delboerderij, maar kon in de jaren dertig van de vorige eeuw met een perceel
bos aan het grondgebied van het landgoed worden toegevoegd.

Hoge Bos (6) genäemd. Het hevond zich
tussen de Lindenlaan en een heideveld

lag.

dat 'Bickbergen' werd genoemd. De eigenaar van de toenmalige buitenplaats
bezat op dat Bickbergen een schaapskooi. Het Hoge Bos moet in de 18eeeLlw
zijn aangelegd. Het stramien van paden, dat in het oostelijke deel nog ongeschonden is, doet aan de Engelselandschapsstijl denkeil. Op het westelijke
deel ontbreekt meer dan de helft van dit

Bij het hek in de Lindenlaan gaan we
rechtsaf en volgen het tracé van de oudste Huizerweg (4). In de late Middeleeuwen was dit het spoor waarover reizigers' paarden en wagens van Huizen
naar Laag Bussum trokken. Rechts
scheidt een gazon ons van de achterzijde van het landhuis. Daar zijn op de
kaart van Balten de boomgaard en de
moestuinen getekend. Link~van de Huizerweglagen tot in het begin van de 1ge
eeuw twee kleine sterren bossen. Van
deze geometrische patronen is niets
meer terug te vinden.

bijzondere patroon. Voormalige activiteiten vanuit de modelboerderij moeten daarvan de oorzaak zijn. Het is een
belevenis om met de kaart van Bolten
in de hand niet alleen de route maar ook
Langs
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van het Hoge
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al deze paadjes eens af te lopen om zo
te zien hoe fraai de oude structuur nog
bewaard is gebleven.

terug naar de Linden/aan.
De 'berg' van het landgoed.

Het vijver-

We volgen het eerste weggetje links en
tje ervoor is niet de kom,
passeren het bergje (5) van de buitenwuta a'at,Iaa, tii,leas
ho,,,bui
plaats. In 18e-eeuwse papieren wordt
bleefstaan.
het heuveltje altijd in een adem genoemd met een kom. \Vaar dat vijvertje gelegen heeft is nog onduidelijk. Langs de
zoom van het bos bevond zich het tracé van de Huizerweg, zoals dat op voorstel

"0

Bij de oostelijke zoom van het Hoge Bos
gaan wc rechtsaf de 18e-eeuwse Huizerweg (7) in. We lopen dan in feite over de
oude grens van de buitenplaats (van vóór 1828), wat op de kaart van Bolten goed
te zien is. Op de kruising gaan we linksafalweer de Lindenlaan (tegenwoordig een
beukenlaan) in ..
Dit deel van de Lindenlaan (8) werd in de 1ge eeuw aangelegd. Waar nu de ruiters

bocht gaat het over in een ouder tracé.
Nog verder is het verloop ervan een
eeuw geleden door een grote zandafgraverij uit het landschap verdwenen.
Aan de overzijde van de drukke snel-

oefenen, lag voor 1828 nog een deel van
ccn eng. De daar liggende akkers werden ten tijde van Abraham Bredius - bij
de verplaatsing van de Huizerweg in
oostelijke richting - binnen het gebied
\"U1 de buitenplaats getrokken. Met de
Blaricummerweg gebeurde gelijktijdig
hetzelfde. Danrdoor werd ook.aan de
7.llidzijdede buitenplaats met enkele akkers verrijkt.

weg beslaat hel nog. Het fungeert daar
als belangrijke lokale verkeersweg naar
hel centrum van Bussum. De akker ter
Dit terrein

was vóór

1828 nog

een deel

van deellg.

Aan het eind van het jongste deel van
de Lindenlaan bereiken we de rand van
de Oud-Bussemer Eng. Aan hel begin
van de 1ge eeuw zouden we daar nog
midden op de eng hebben gestaan. De
asfaltwegdie we ingaan heet nu de Oud
Bussumerweg (9), maar is in feite niets
anders dan de Huizerweg van 1828. In
dit verhaal zouden we hem de derde
Huizerweg kunnen noemen. We vervolgen deze voormalige Hui7..erwegin
zuidelijke richtingen zien linksdegrote eng, waar in de Middeleeuwen door
de buurtgenoten van het gehucht rogge,gerst en boekweit werden verbouwd.
Aan het eind van de eng kruiSI de Huizerweg (Oud Bussumerweg) deonverharde B1aricummenveg (I O).ln de richting van de Tafelberg loopt nog hel midDe Oud Bussllmerweg
(de derde HlIideleeuwse spoor waar ooit alle
zerweg) ter hoogte vall de oostelijke
B1aricummerwegen van Oud-Kussem
roegalIg tot het landgoed.
op aanslalen. Links voor ons liggen de
donkere bossen van de voormalige buitenplaats Crailo. Bij paddestoel 20131 gaan
we naar rechts en volgen de zandweg met hel naastliggende fietspad. Enkele beuken langs het pad dateren van IH28,het jaar waarin deze weg door I3rcdius werd
aangelegd.
Het eerste weggetje links is een restant van de 18e-eeuwse Huizerweg (1 I). Na de

rechterzijde van de Huizerweg werd in
de 18eeeuw de Grote Ronde Akker genoemd.

van 1828 (we

De 8laricummenveg
kijken

i1/de ridlli"s

vall BlariclIttI)

met rechts de voormalige

HlIizerweg.

We vervolgen onze Blaricummerweg in
noordwestelijke richting en passeren het landweggetje (12) waarover (Jegemcentegrens loopt. Dit weggetje kruiste ooit de Huizerweg en liep vervolgens naar de
buitenplaats Crailo.
Nogallder is het Groene Weggetje (13) dat zich lussen de Hlaricummerweg en het
landhuis 't Haspel bevindt. Dil voormalige landweggetje is nog te herkennen aan
een dubbele rij stokoude eiken. Omdat struiken, bomen en ander groen bezit hebben genomen van het karrenspoor is hel karakter van een weg verloren gegaan.
Het tracé liep van de buitenplaats Oud-Bussem door de akkers van een gebied genaamd het 'Mouwetje' in de richting van Laag BUssum. Deoudste vermeldingdateert van 1696. toen hel voorkwam onder de naam het Groene Weeghje. Later werd
het ook wel het Groene Paetien of Karremveegje genoemd. Omstreeks 1835 was
hel weggetje nauwelijks meer in gebruik. Abraham Bredius, die de aangrenzende
grond bezat, kreeg het een jaar later in
erfpacht. In 1842 werd het aan hem verkocht, waarna hij een groot deel van hel
oudespoor door 7..andafgravinglietverdwijnen.
Het laatste stukje Blaricummerweg
brengt ons weer terug bij de ingang (14)
van hel landgoed waar we aan het eind
gekomen zijn van dil historisch-geografische ommetje. Voor we naar huis
gaan kijken we nog even in westelijke
richling. We zien de Graote Laan (Oud
Blaricummerweg) die aan het eind van

Een dee/llan

de Grote ROlJdcAkker

op de flc1ltergro/ld

hdlmuJhllÎS

pel. Rechts de ollde eike"
lIeWeeghje.

met

" Has-

val/ het Groe-
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de ISe eeuw werd aangelegd. Waar nu
ter rechterzijde het villapark is gelegen,
bevond zich hvee eeuwen geleden het
zogenaamde Naarder Bosch. Links
strekt zich nu het boomrijke landgoed
De Beek uit. Daar bevonden zich oor-

De musical Jesus Christ Superstar is gewoon een PassiespeL In sommige kerkelijke kringen werd geprotesteerd dal de makers te vrij, te weinig respectvol met de
Bijbel waren omgesprongen. Maar was dat wel terecht? In elk geval was er niets
nieuws onder de zon. Aan het eind van de Middeleeuwen waren de meeste lage
priesters zo gebrekkig opgeleid, dat zij de leer onvoldoende kenden om deze aan
hun parochianen uit te kunnen leggen. Tot 1450 waren er in heel Europa niet meer
dan een honderdduizend handschriften, waaronder bijbels. Deze boeken waren
met de hand gekalligrafeerd en dus onbetaalbaar en alleen in de kloosters aanwezig. Na de uitvindingvan de boekdrukkunst liep het aantal bijbels wel snel op, maar
voor de arme priesters bleven ook deze te duur. Zij kregen nu wel de beschikking
over gedrukte samenvattingen van de evangeliën, waarvoor overigens ook gebruik
gemaakt was van legenden en boeken die niet tot de officiële Bijbel hoorden. Maar
met hun bijbelkennis blcefhet treurig gesteld. Zij maakten dan ook weinig werk
meer van de preken en draaiden slechts hun missen af.

spronkelijk de akkers van het 'Mouwetje', die in de 1geeeuw vrijwe~alle in
het bezit waren van de eigenaar van
Oud-Bussem.

De laat 18e-eeuwseGroote Laan (Oud
Blaricummerweg).
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Toch moel er bij het gewone volk een flinke rest evangelie-kennis overgebleven zijn.
Deze kennis deed het volk voornamelijk op uill'wee bronnen, die elkaar over en
weer beïnvloed hebben. Monniken van de bedelorden (Franciscanen, Dominicanen) reisden door het land en preekten in de volkstaal. En in elke stad werden de
kerkelijke hoogtijdagen gevierd met mysteriespelen, toneelstukken waar een groot
deel van de bevolking bij betrokken was:
Passiespelen, Verrijzenisspelen. Pasen was het hoogtepunt van het jaar, hctP"ssicspeihet uitvoerigst van
alle. Jesus Christ Superstar. Als povere resten van deze enorme gebeurtenissen kennen we nog de Passiespelen van Tegelen en van Oberammergau.
De prediking van de Franciscanen was erop gericht de mensen vooralgevoelsmatig bij het geloof te betrekken. Daartoevoegden zij in hun publicaties en prediking
talloze elementen toe aan de evangeliën, waardoor de gewone man zich beter met
Christus, met Maria en met Jozefzou kunnen identificeren. In het bijzonder werd
de aandacht gericht op het lijden van Christus. Al heel lang werden in deweekvoor
Pasen de verhalen van de evangelisten over zijn lijden en dood zingend voorgedragen. Van eenslemmigeGregoriaanse uitvoeringen ontwikkelde de Passiemuziek
zich via de meerstemmigheid lot het hoogtepunt van de Bach-Passionen. De Franciscanen stimuleerden een ware honger naar nog meer details niet betrekking tot
zijn martelaarschap en zijn dood. Deze details werden ingevoegd in de toneelstukken. Het lijden van Christus werd sterk uitvergroot. En wat in de toneelstuk-

Hef verraad

WIJl

Judas.

Joal; die zijn collega doodsteekt.

ken werd vertoond, werd richtinggevend voor de beeldende kunst.
Dit accent op Christus'lijden zien wij terug op de lijdensvoorstellingen op het plafond van de Grote Kerk: verraad, geseling, doornenkroning en bespouing, kruisdraging, kruisiging. Uiteraard zijn de oudtestamentische voorafbeeldingen op het
widerdak niet minder gewelddadig en wreed.
Hetverraad van Judas
Geheel volgens de middeleeuwse traditie vinden we in het verraad van Judas drie
opeenvolgende gcbeurtenissen gelijktijdig plaatsvinden: de kus van Judas, Christus gevangen aan een touw, de wanhoopsdaad van Petrus die de gerechtsdienaar
een oor afslaat. Judas is wat kJeiner dan Christus en staat (natuurlijk) aan 7.ijnlinkerhand. Een andere eigenaardigheid is dat de hoofdpersonen, fezus, Judas, Petrus
gekleed zijn in lange gewaden, terwijl de figuranten 15deeeuwse kledij dragen. Dit
is ontleend aan het toneel: de hoofdrollen werden door priesters vertolkt, dietrokken daarvoor hun liturgische kleding aan. De bijrollen speelden in hun eigen klerell.
Zoals reeds in de vorige afleveringen is besproken, dienen de voorafbeeldingen om
de hoofdvoorstellingen te versterken en de inhoud ervan te onderstrepen. Hier is
Joab afgebeeld die zijn collega vriendschappelijk tegemoet treedt en vervolgens

Degeseling.

De geseling

vml de Makkabeeëtl.

doodsteekt. Dat in de betekenis van Judas, die zijn meester overlevert om
gedood te worden. (hetzij Joab doodt Amasa: 2 Sam.20, hetzij Joab doodt
Abner: 2 Sam.3).
De geseling
De geseling wordt door alle evangelisten slechls kort vermeld, maar in de beeldende
kunst is deze wrede scène ontelbare malen uitgebeeld. Christus vastgebonden aan
een zuil van Pilatus' gerechtsgebouw. Meestal gegeseld door drie beulen met berkenroeden enlof zwepen. Opvallend zijn de vier geknielde figuren op de voorgrond.
Zij zijn kleiner dan de andere personen, dus minder belangrijk. Het zijn de schenkers van deze schildering.
De voorafbeelding stelt de geseling van de Makkabeeën (2 Macc.7) voor en spreekt
voor zich. Ook in de apocriefe backen werd gezocht naarovereenkomstcn.
De doornenkroning
Na de geseling werden alle soldaten bij elkaar geroepen op de binnenplaats. Daar
trokken zij Jezus ecn rode mantel aan, zetten hem een kroon op die zij van doorntakken gevlochten hadden en gaven hem een rietstok in de hand'bij wijze van scepter. Daarna sloegen zij hem met stokken op het hoofd, bespuwden hem en spottend deden zij alsof ze hem hulde bewezen: Wees gegroet, gij koning der Joden.
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De doornellkronÎlIg.

Elisa bespot door de jongens

De rode mantel (rood, de kleur die koningschap en triomf symboliseert) is in deze
schildering vervangen door een witte mantel. \Vaarschijnlijk wisten de schilders
heel goed dat de witte mantel een afwijking van de tekst betekent. Zoiets kan alleen verklaard worden uit de theaterconventies. Het wit onderstreept het onschuldig

De kruisdraging
Het evangelie naar lohannes spoort niet met de drie andere. Deze laten het kruis
dragen door een zekere Simon, een man die toevallig langskwam. Johannes laat
Christus zelf zijn kruis dragen. En aangezien dit dramatisch sterker geacht werd,
heeft de kunst van \-\Test-Europa steeds gekozen voor deze versie. Simon biedt slechts
symbolische hulp. In de 14de en 15de eeuw loopt Christus nog rechtop, zonder
moeite. In de latere kunst wordt het kruis echter groter en zwaarder en dan wordt
het thema aangrijpend van karakter. De middeleeuwse wreedheid heeft nog een
extra detailloegevoegd dat Christus' lijden verzwaart. We zien dat aan Christus'
gordel een touw is bevestigd waaraan een zwaar houten blok met24spijkers hangt.
Het spijkerblok hindert hem niet alleen bij het lopen, maar bezeert hem ook wann~hijv~t
..
Het geheel lijkt een tafereel uit de middeleeuwse processie. De scène speelt zich af
tegen de achtergrond van een middeleeuws stadje, waardoor situatie in de eigen

lijden, het rood hebben ze later nodig om triomf uit te beelden.
Deze schildering is nauwkeurig gekopieerd van de overeenkomstige houtsnede van
Dürer uit diens Kleine Passie. Dürer heeft verscheidene series Passie-houtsneden
vervaardigd, omdat dit volgens hem hel thema was, dal het meest waardig was om
uitgebeeld te worden.
Op de voorafbeelding wordt Elisa bespot door de jongens uit Bethel (2 Kon.2). We
moeten dat lezen als Christus die door zijn kinderen, de Joden, werd bespot in zijn
kroning en zijn lijden. Elisa wordt altijd afgebeeld als een kale oude man in een karmelieterhabijt.
16

uit BerlJel.
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De kruisdraging.

Abraham

en [zaak op weg naar de

offerplaats.
De kruisiging.

leefwereld wordt geplaatst. Een man in lSde eeuwse kleding trekt Christus voort
aan een touw. Een trompetlervoert de processie aan.
Op deze en de tw"eevolgende taferelen zien we steeds dat Maria en Johannes de gebeurtenissen van dichtbij volgen. Hier staan zij juist achter Simon.
Op de voorafbeelding zijn Abraham en Izaak te zien op weg naar de offerplaats.
Het is een afbeelding die rijk is aan symboliek. Allereerst zien we diverse momenten van het verhaal gecombineerd in één tafereel: hoofdmotiefis de tocht naar Moria, waarbij Izaak het hOLLtvoor het brandoffer draagt, Abraham het zwaard. Op
de achtergrond links de wachtende knechts bij de ezel, rechts het moment van het
offer zelfen in het midden, helaas vervaagd, de ram in de doornstruiken. Izaak betekent Jezus, want zijn vader is bereid hem te offeren. Het hout dat hij zelf draagt
betekent het kruis dat Jezus zelf draagt. Abraham betekent God. Zo wordt hij ook
afgebeeld: een oude man met lange grijze baard, rijk gekleed. De ram is de leider
van de kudde. Hij wordt geofferd en betekent Jezus. De doornstruiken symboliseren de doornenkroon. De beide panelen van deze typologie onderstrepen samen
geloof en gehoorzaamheid in de relaties tussen zoons en vaders.

Mozes

richr de koperen

slang op.

De kruisiging
Dit is de belangrijkste afbeelding in de christelijke kunst. Dit moment geldt als de
geboorte van de Kerk. Het bloed dat uit Christus' wonden stroomt is het bloed van
de Eucharistie, het water symboliseert het sacrament van de Doop. Daarom worden deze door engelen in miskelken opgevangen. Afbeeldingen van de Kruisiging
zijn meestal symmetrisch uitgewerkt. In de minimale bezetting die wc in Naarden
hebben, staat Maria altijd aan de rechterhand van Christus en Johannes altijd aan
zijnlinkerhand. Maria is immers het symbool van de Kerk. Om die reden zit dezijdewond ook altijd in Christus' rechterzijde. Knielend op de voorgrond MariaMagdalena. Aangezien de zalfpot, haar vaste attribuut waaraan zij altijd te herkennen
is, ontbreekt, kunnen we niet uitsluiten dat de schenkster van deze schildering zich
in haar positie heeft laten afbeelden.
De voorafbeelding toont Mozes die de koperen slang opricht (Numeri 21). Deze
gebeurtenis wordt door Jezus zelf gebruikt als vergelijking voor zijn eigen positie
aan het kruis 00h.3:14). De overeenkomst is, dat de Israëlieten die opkijken naar
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de koperen slang niet zullen sterven en
dat degene die opkijkt naar Jezus aan
het kruis het eeuwig leven zal beërven.
De kerkvaders vergelijken Christus' vrijwillige vernedering met de vernedering
van de slang, die eerst rechtop gelopen
zou hebben, maar na de erfzonde over
de grond moest kronkelen als qe laagste van alle beesten.
De graflegging
Met de graflegging besluit de eigenlijke Passiereeks. De episode komt in alle
evangeliën voor, maarvoor kunstenaars
was heteen probleem hoe de plaats van
handeling afte beelden. In de Grote Kerk
wordt Christus in een rechthoekige sarcofaag gelegd die vóór het rotsgrafvan
Jozefvan Arimatea staat. Jozef, als oudste en aanzienlijkste, draagt het hoofdeinde, Nikodemus neeml het voeteneind. Op de achlergrond staan Maria
en Johannes en knielen twee heilige
De graflegging.
vrouwen, onder wie Maria Magda1clla
met haar zalfpot. Dan zijn er nog twee onbekenden: de aanzienlijke man naast Jozef van Arimatea en de knielende vrouw op de voorgrond die eerbiedig Christus'
hand vasthoudt. Zij komen in het verhaal niet voor en zullen dus wel de schenkers
zijn. Mogelijk de familie Deyn. Steven Deyn was in 1518 één van de burgemeesters
van Naarden. Zijn familiewapen, de zwaan, is afgebeeld in de zwik rechtsboven.
Op de voorafbeelding ",ien we Jona die overboord wordt gegooid (Jona 1). Deze
gebeurtenis wordt steeds gecombineerd met de graflegging. De overeenkomst tussen Jona en Christus is, dat beiden ten derden dage weer uit de dood verrijzen om
hun missie te vervolgen. De opengesperde muil vol tanden van het zeemonster is
een middeleeuwse gemeenplaats voor de ingang van de hel.
Wanneer we deze reeks nog eens langs lopen en ons concentreren op de Christusfiguur, dan valt het op dat de schilderingen niet het werk zijn van één hand. Als regel wordt Christus afgebeeld met lang, sluik haar, scheiding in het midden en een
korte baard en snor. Bij de geseling heeft hij weinig baard, bij de graflegging een

Jona opgeslokt

door een grote vis.

slordige baard en geen snor. Waarschijnlijk was de schilder, Jacob Cornelisz, in de
eerste plaats de directeur van een onderneming die kunst leverde.
Gaat u, gewapend met deze tekst, zelf eens rustig in de kerk de' schilderingén bekijken. Neem een toneelkijker mee. U zult niet weten wat u ziet!

De Kippenbrug,

de kortste weg naar Bussum

Die brug
maakt

Henk Schaf ten aar

grote

Van het eind van de 17e eeuw tot 1879 was de verbinding van de vesting met de
buitenwereld alleen maar mogelijk via de Amsterdamse en de Utrechtse Poort.
Toen in 1874 de spoorweg Amsterdam-Amersfoort met een halte te Bussum tot
stand kwam, werd de behoeft!:;, gevoeld aan een kortere weg naar dit station. De
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bedekte weg. Vandaar ging het verkeer naar de brug over de buitengracht bij de Thierensweg. Daarom moest in dat jaar bij die brug een brug\'lachterswoning worden gebouwd. De gemeente Naarden draaide op voor de kosten maar kreeg van het Rijk een
stukje grond in leen, waarvoor op 24 mei 1877 een notariële akte werd gepasseerd.
Toen de nieuwe Utrechtse Poort tot stand was gekomen, moest de noodbrug weer
worden afgebroken. Dat vonden de inwoners van de vesting geen succes. Gedurende vele maanden hadden ze gebruik gemaakt van de kortere weg naar het station en nu zouden ze weer een grotere afstand moeten afleggen. Een petitie vanuit
de bevolking volgde, maar het mocht niet baten. De noodbrug zou worden afgebroken en in december lezen we dat de doorgang in de hoofdwal door het Rijk zou
worden gedicht. De Naarderskonden dus wederom omlopen. Weliswaarniet meer
via de Galgesteeg maar nu over de bedekte weg en dat was ook een flinke omweg.

De akte werd verleden op 18 juli 1879 voor notaris Papegaaij te \Neesp. De brug
was uitsluitend bestemd voor voetgangers. Het doel was om over de hoofdgracht
te komen om zo een korte verbinding te realiseren tussen de vesting en de brug over
de buitengracht bij de Thierensweg. De constructie moest naar aanwijzing van de
Eerstaanwezend-Ingenieur (EAI) van de Genie geschieden. Immers, na aanzegging van de Minister van Oorlog, zou de brug binnen 4 maal 24 uur door de gemeente afgebroken moeten kunnen worden. Om de brug te bereiken werd een 2,5
m breed voetpad over bastion Turfpoort toegestaan, dat naar genoegen van de
Eerstaanwezend-Ingenieur moest worden afgerasterd en onderhouden.

Toch hebben de protesten en verzoeken van de Naarders om een kortere verbinding op het militaire gezag indruk gemaakt, want in 1879 kreeg de gemeente vergunning voor het leggen van een voetbrug over de hoofdgrachl voor de linkerface
van het bastion Turfpoort. Dat werd de in de volksmond genoemde 'Kippenbrug',
waarover in een 'akte van bedeleen' tussen het Rijk en het Gemeentebestuur van
Naarden enkele details zijn te lezen.

De mogelijkheid van snelle afbraak in geval van oorlog heeftzijn uinverkingop de
constructie niet gemist. Het bestek laat namelijk een nietal te robuuste bouw zien.
Over slechts een viertal eikenhouten jukken lagen drie liggers, waarvan alleen de
middelste metschoorpalen aan de jukken verbonden was. Het br~gdek, lang 58,35
m en breed 1,10 m, bestond uit grenen planken. Ook de leuning en zestig stijlen
waren van grenenhout.
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looppad, weten we uit de verhalen van
oudere Naarders. Alkort na het tot stand
komen van de brug werd met deze regel ook al de hand gelicht. In een brief
van 18 augustus 1896 aan het gemeentebestuur schrijft de EAI dat hem gegronde klachten over het gebruik van
het looppad terore zijn gekomen. Wielrijders reden over het sterk hellende
voetpad zodat gevaar voor de voetgangers ontstond. Hij wees het gemeentebestuur op de inhoud van de notariële
overeenkomst van 1879 en verzocht om

Twee maal teren, drie maal verven en twee maal meniën was verder de opdracht
voor aannemer Evert Jan Jurriëns die de bouw voor 11.2730,- had aangenomen.
Op 21juni 1879washet werk aanbesteed en vóór 15 augustus 1879 moest het worden opgeleverd. Anderhalve maand later zou de brug in gebruik worden genomen.
Vijftien jaar later moest er aan de zwakke constructie heteen en ander veranderen.
De gemeente wilde meer jukken plaatsen. Aanvankelijk hadden de militairen er geen
bezwaar tegen, maar van hogerhand werd erop gewezen dat het aantal ondersteuningspunten niet mocht worden vermeerderd, omdat dat nadelig werd geacht voor
een goede verdediging van de vesting. Tegen het plaatsen van een schoorpaal aan
elke zijde van elk bestaand juk bestond geen bezwaar, evenmin als tegen het herstel
van het brugdek. De gemeente ontwikkelde vervolgens een plan om los van de juk~
ken, schoorpalen onder de buitenste liggers te slaan. Maar dat was ook niet de bedoeling, want zo zou toch het aantal ondersteuningspunten worden uitgebreid. Uiteindelijk heeft men toen schoorpalen gemaakt tussen de buitenste liggers en de bestaande jukken. Terzijde van het tweede juk werden ook schoorpalen geslagen. Dat
is het beeld dat we kennen van de talloze ansichten die in het begin van de 20e eeuw
van de brug zijn gemaakt. Later zijn er nog meer schoorpalen geplaatst.
Dat men het in de vorige eeuw niet al te nauw nam met de functie loopbrug en
26

ter plekke waarschuwingsborden
te
plaatsen die het berijden van het pad
met rijwielen verboden.
Een maand later begreep de EAI van
politieagent Luisterburgdat tegen het berijden met rijwielen niet kon worden opgetreden omdat het verbod aan niemand kenbaar was gemaakt en omdat de burgemeester geen waarschuwingsborden wilde laten plaatsen. Dat schoot de EAJ in
het verkeerde keelgal en schreef vervolgens aan het gemeentebestuur dat als er langs
minnelijke weg geen goede oplossing mogelijk was, hij bij hoger hand zou aandringen op het nemen van maatregelen die niet anders dan hoogst onaangenaam
zouden kunnen zijn voor de burgerij van Naarden. Dat leidde bij de burgemeestertot de opmerking dat hij verlangde verschoond le willen blijven van bedreigingen van de EAJ. Die haastte zich daarop weer om te schrijven dat hij geen bedreiging in zijn schrijven kon lezen, maar alleen een poging om de eigenaardige toepassing van bij contract vastgestelde bepalingen door de burgemeester, niet ten
nadele te doen komen van de Naardense ingezetenen. De waarschuwingsborden
zullen er wel gekomen zijn, want daarna stopt de brievenreeks.
In 1902 ging het gerucht door de gemeente dat de Kippenbrug - men sprak toen
nog van de loopbrugbij bastion Turfpoort - zou worden afgebroken en datde brug
over de buitengracht aan het publiekverkeer zou worden onttrokken. Het had tot
gevolg dat de vereniging Naarden's Belang een brief schreef aan het gemeentebestuur, waarin stond dat de Naarders wel wilden vechten voor hét behoud van hun
loopbrug. De brief was mede ondertekend door vele prominente Naarders. Het
gerucht was waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat de brug in slechte staat ver-
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Het voetpad

over bastion

Turfpoort

op een ansichtkaart

die in 1901 werd verstuurd.

Restanten

van he/landhoofd

van de voormalige

brug in de buitengracht

bij de kin-

derboerderij.

keerde. Zo slecht zelfs dat hij gevaar opleverde. Men heeft toen wederom een bestek laten maken voor het vernieuwen van de bovenbouw. Ook moesten er enkele
palen vervangen worden en een landhoofd vernieuwd. De kosten werden toen begroot op fl. 2206,-. Het wachten was alleen nog op een toezegging van het Rijk die
het uittrekken van de oude palen voor haar rekening zou nemen. Dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn, want tot in de Tweede Wereldoorlog heeft men volop van de
brug gebruik gemaakt.
De vrijwel nimmer aflatende zorg van de Naarders voor hun Kippenbrug bereikte echter in de Tweede Wereldoorlog een dieptepunt. Toen in de hongerwinter de
brandstof op was en het Naardense landschap van al haar jongere bomen was ontdaan, verdween ookde bovenbouw van de Kippenburg in de noodkacheltjes. Een
skelet van jukken en liggers bleef over.
Na de oorlog stond men uiteraard niet te trappelen om eerst de Kippenbrugte herstellen. De aanleg van de Burgemeester Van Wettum vlak voor de oorlog had de
loopbrug overbodig gemaakt. Bovendien bestond de doorgang naar de Thierensweg niet meer. In 1939 werd daar de brug door het militaire ge~ag overgedragen
aan de Dienst der Domeinen. Men zegt dat hij aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is afgebroken.
28
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In ]952k\vamdediscussieoverhetaldan
niet herstellen van de Kippenbrug weer
opgang. Aan het einde van dat jaar gafde
Inspectieder Domeinen een vergunning
af die het voortbestaan regelde.Ruim een
jaar later,in januari] 954, voteerde de gemeenteraad een bedrag van ruim zesduizend gulden voor het herstt:L In februari ]955 vond de inschrijving plaats.
Aannemer ].H. Visser kreeg de opdracht
en in maart van dat jaar werd de brug
voor het bedrag van ruim zevenduizend
gulden nog een keer gerestaureerd.
Tien jaar later brak de laatste fase voor
de Kippenbrugaan. De Stichting Vrienden van de Vesting (Vesting Museum)
sprak zich in haar jaarverslag van] 965
uit voor de afbraak van de brug. \Vim
Restmrtvan het landhoofd van de KipRijnders, voorzitter van de Stichting
]eugdraad voor de Vesting, kwam daar
nogtegen in het geweer. Hij verzocht het
gemeentebestuur met klem er vanaf te zien omdat de brug nog veel gebruikt werd
door de bevolking en afbraak dan ook werkelijk als een verlies ervaren zou worden.
Het mocht echter niet balen. De brug verkeerde inmiddels weer in ruïneuze staat,
hetgeen in maart 1967 aanleiding voor de Rijksdienstvoor de Monumentenzorg was
om voor te stellen hem maar af te breken. In oktober van dat jaar werd vervolgens de
vergunning tot het behouden van de brug door de Inspectie der Domeinen opgezegd. De afbraak was daarmee zeer nabij, ware het niet dat onder de brug een hoogspanningskabel was bevestigd. Die kabel hing daar al sedert 1912. De sloop van de
brug was begroot op tweeduizend gulden, het verleggen van de kabel bedroeg echter wel het zesvoudige.
Wie voor de kosten opdraaide heb ik niet achterhaald, maar op 16 augustus 1968
waren de hoogspanningskabels verwijderd. Op 28 november van dat jaar bleek A.
van der Linden, de sloper van de Mariaschool, bereid om de brug voor fl. 950,- af
te breken. Men vond het bedrag wel wat aan de hoge kant, maar dat kwam omdat
de palen die in de gracht stonden er uit moesten worden gespoten. Op 17januari
1969 werd de machtiging aan Van der Linden verleend en kon de sloper de bijna
negentigjaar oude brug afbreken.
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De schildersfamilie

(Van) Ruysdael uit Naarden

P.f.f. de Gooijer

Omstreeks ]590 verhuisde ene ]acob )ansz van der Graft van Blaricum naar Naarden. Zijn achternaam kan in verband gebracht worden met 't Slot te Blaricum dat in
die tijd bekend stond onder de naam 'DeGraft'. HetSlotwaseenaanzienlijkhuisdat
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lOl de Waalse

weggetje

ernaas//oeschrijven

aan invenliviteit

van Van Ruis-

in de Bouwvenen aan de Gooiersgracht stond. Nog steeds heeft het dorp Blaricum
zijn Slotw"egmet een weiland dat de naam 't Hoge Slot draagt. De eerste eigenaar was
de Amsterdamse burgemeester (1483) Dirck Heymansz Ruysch (I). Naar hem werd
later het huis Ruysdael genoemd. Bij het huis hoorde een pachtboerderij. Het huis
moet in het begin van de 18eeeuw zijn gesloopt. In 1722 wordt alleen nog de pachtboerderij genoemd. Om die boerderij gaat het nu, want waarschijnlijk stamt de familie Van Ruysdael afvan een van de pachters van 'De Graft' of'Ruysdael'.
Terug naar Jacob Jansz met de toenaam 'Van der Graft' (2), die uit een Hlaricums
geslacht van dorpsnotabelen stamde. Toen hij zich omstreeks 1590 in Naarden vestigde, nam hij de naam De Goyer aan. Jacob was een welgesteld meubelmaker, die
spoedig binnen de stad een aantal woningen bezat. Alhoewel hij kiesgerechtigd
was, mocht hij als doopsgezinde geen bestuursfunctie bekleden. Waarschijnlijk
werden zijn zonen Jacob, Hermanus, Gerrit, Pieter, Salomon en Isaac geboren in
zijn huis in de Peperstraat.
Na het overlijden van hun vader in 1616 vertrokken Salomon en Isaac naar Haar32

kerk waren toegetreden

(maart

1651 J.

lcm. Het huis in de Peperstraat blecfbewoond door de oudste won Jacob Jacobsz
(ca. 1594-1656), die eveneens meubelmaker was. Amper volwassen, behoorde Jacob
junior in 1619 tot de kiesgerechtigden. Bovendien was hij toegetreden tot de Gereformeerde kerk. Daardoor stond ook een bestuursfunctie voor hem open. AJeen jaar
later staat hij geregistreerd als schepen van de stad. Bijzijn nieuwe status hoorde ook
een nieuwe naam en vanaf die tijd noemde hij zich Jacob van Ruysdael. Jarenlang
zou hij, met enkele onderbrekingen, het schepenambt vervullen. Mogelijk ging hij
daarom in 1631,op stand, in de VrOLLwenstraatwonen. In 1651 trad hij tot de bij de
elite in trek zijnde Waalse kerk toe (3). Vijf jaar later overleed hij.
Salomon en Isaac namen in Haarlem in navolging van hun oudste broer ook de
naam Van Ruysdael aan. Het is duidelijk dat deze naamsverandering in verband
stond met hun afstamming van een van de bewoners ofpachters van het huis Ruysdae!. Mogelijk diende de nieuwe naam ook ter onderscheiding van de overige familietakken. In Blaricum splitste het geslacht Van der Graft zich bijvoorbeeld onder meer op in de Rooms katholiek gebleven families De Goijer en Creijnen.
Salomon van Ruysdael werd in 1623 opgenomen in het Haarlemse schildersgilde.
Zijn eerste werken, zoals 'Het landschap met kerk van Naarden', zijn wat gelig van
toon. Daarna zien we grijsgroen overheersen en uiteindelijk worden zijn schilderijen donkerder en grauw. Kenmerkend zijn zijn landschappen met bomen en een
enkele boerenhoeve aan de oever van een rivier, meer of plas. Ook zijn winterlandschappen zijn bekend. Salomon overleed in 1670 en werd in Haarlem begraven.
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Daarna treedt achteruitgang in. Hij behoort om zijn vroege werk tot de grootste schilders van het landschap en heeft
grote invloed gehad op de 1ge-eeuwse
schilders. Ook hij werd in Haarlem begraven.
Zowel Salomon als zijn neefJacob bleven de streek van hun afkomst trouw.
Waarschijnlijk logeerden zij regelmatig bij hun familielid (broer en oom) in
Naarden. Van daaruit trokken ze 't Gooi
in om inspiratie op te doen voor hun
schilderijen. Ook het stadje Naarden
werd zo meerdere malen vastgelegd.
Men meent dat Jacob ook 't Slot Ruysdael heeft geschilderd. Twee van zijn
schilderijen zouden dat huis kunnen
voorstellen. Het ene heet 'Weids land-

Isaac van Ruysdael oefende in Haarlem het beroep van lijstenmaker uit. Daarnaast
was hij kunsthandelaar en ook hij schilderde. Van hem zijn dorpsgezichten en duinlandschappen met bomen bekend. Na 1634 woonde hij samen met Jan van Goyen.
Vermoedelijk werd uitzijn huwelijk met Marken Cornelis zijn zoon Jacob geboren,
die de beroemde landschapschilder werd. Isaac overleed in 1677 en werd eveneens
in Haarlem begraven.
Jacob (1628/29-1682) is wellicht een leerling geweest van zijn oom Salomon. Beroemd zijn, naast zijn Scandinavische rotspartijen en watervallen, Hollandse en
Westfaalse landschappen. Behalve zijn vermaarde vlakke landschappen en vergezichten nabij Haarlem, dateren zijn meesterwerken van omstreeks 1660-1675.
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'Winterlandschap'

van Jacob van Ruis-

dael. Het schilderij

komt

king als voorstelling
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daellangs
de Gooiersgracht.
Rijksmuseum
Amsterdam.

Collectie:

schap met kasteelruïne' (Vue en Gooiland), waarop een kerktoren staat gelijkend opdievan Blaricum. Hetandere, waarschijnlijk geschilderd omstreeks
1670, wordt 'Winterlandschap'
genoemd en heeft de voorstelling van een
zwaar torenachtig gebouw met daarnaast een groot huis met rieten dak.
Het laatst genoemde schilderij komt het
Het slot Ruysdael op de Ronde Kaart
meest in aanmerking als voorstelling
tussen 'blarcum' en de 'Wackerswech'
van 't Slot Ruysdael met de boerderij.
Het bewijs leveren is moeilijk, hoewel de afbeelding enigszins overeenkomt met de
tekening van het 't Slot op de Ronde Kaart van Gooiland (4).
Tot in de 18eeeuw hebben er in Naarden nog nazaten van de familie Van Ruysdael
gewoond. Jacob, de Naardense schepen, trouwde driemaal, maar van zijn kinderen
welen we vrijwel niels. Broer Hermanus liet ook geen sporen na. De jongste broer,
Pieter, vertrok uit Naarden en vestigde zich onder de naam De Goyer als lakenkoopman in Alkmaar. Alleen broer Gerrit liet dankzij zijn kinderen nogwatsparen
in de archieven na. Zo bezaten klein- en achterkleinkinderen van hem onder de
naam 'Ruisendaal' enkele huizen inde vesting (5).
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die ook een schilderij kwam halen, kon de oplossing geven. Wie op het schilderij,
toebehorend aan genoemde vereniging was afgebeeld, weet ik niet meer. Misschien
heeft het ook wel een rijke historie.
De plaats, zo dicht bij de kachel, was voor de schilderijen funest geweest. Toen ik
ze van de wand wilde nemen, bleek dat de beschilderde panelen en de lijsten zodanig waren gekrompen, dat ik in feite met niet meer dan wat latten en plankjes
het gebouw verliet. De schamele resten van wat eens kostbare schilderijen waren
geweest. [kvroeg mij af ofhet o'oit noggoedzou komen en had er veel moeite mee,
dat dit mij was overkomen. Eenzelfde lot, ook verworden tot losse planken, onderging een mooie eikenhouten kast die daar stond en eveneens aan de Diaconie
toebehoorde. Van de restanten heeft Jan Kroonenburg, destijds ook diaken, weer
een prachtig geheel gemaakt. De kast staat in de kerk in de Potkamer, waar de Diaconie in die jaren vergaderde.
[n de Diaconievergadering was reeds besloten de schilderijen te laten restaureren
opdat ze weer in alle glorie aan de wand van de ook zo prachtig gerestaureerde kerk
konden hangen. De opdracht voor de restauratie zou worden gegeven aan mijn
oom, Jan van Vlaardingen, kunstschilder en restaurateur te Hi]versum.
Toen oom Jan de 'schilderijen' kwam halen en met de restanten werd geconfronteerd, verwachtte ik dat hij restauratie niet meer zag zitten. Gelukkig was zijn reactieerw een van 'ik heb wel voor hetere vuren gestaan'. Hij vond het, nadat ik uitleg had gegeven over wie waren geportretteerd, heel bijzonder in zijn leven weer in
contact te komen met de naam Jacobus Verhoef. Hij kwam deze naam voor het
eerst tegen toen hij in Naardenzijn vrouw leerde kennen en na zijn huwelijk woonruimte in de Jacobus Verhoeflaan vond. Wie achler die naam stond, was hem tot
dan onbekend.

Wie was Jan van Vlaardingen? Hij werd geboren in 1913 als zoon van de kunstschilder Derek van Vlaardingen. In Naarden heeft hij slechts kort gewoond, na de
Jacobus Verhoeflaan nogop de Pater Wijnter]aan. Daarna vertrok hij naar Amersfoort maar kwam na enkele jaren terug naar het Gooi en vestigde zich in Hilversum, waar hij later aan de Hilvertsweg een kunsthandel had. In 1980 overleed hij
teHuizen.
Alhoewe] hij de inspiratie voor zijn werk opdeed in de natuur en de dorpen van
het Gooi en de Vechtstreek, is hij hier minder bekend. Vrij snel na de Tweede Wereldoorlog trok hij alleen of samen met zijn broer Clement naar het buitenland om
daar geslaagde verkoopexposities te houden onder andere in Luxemburg, Basel,
Parijs, New Vork en Seattle. Voor die tijd was dat zeer vooruitstrevend.
De kunsthandel De Ke]der aan de Veerstraat te Hilversum, eigendom van broer
Clement van Vlaardingen (1916-1972), diende als ontmoetingsplaats van de schilders uit zijn tijd zoals Frits Hes, Jan Rijlaarsdam, Stefan Kip, Roe] Wildeboer en
Henry Macken:Óe. Van de hand van Jan van Vlaardingen is mij een mooi schilderij bekend met daarop een afbeelding van de Oude Zeepoortvan Naarden. Op dat
schilderij is de grote iepenboom, die later door de iepziekte werd geveld, nog afgebee]d. ]n mijn collectie bevindt zich nog een dorpsgezicht van Loosdrecht. In
1995 hield zoon Dick, die in de voetsporen van zijn vader is getreden, in zijn atelier en expositieruimte in Maartensdijk een overzichtstentoonstelling als hommage aan de kunstschildersfamilie Van Vlaardingen.

Na enkele maanden kreeg de Diaconie het bericht dat de schilderijen gerestaureerd
waren. Toen hij, Van Vlaardingen, ze terugbracht was het college van diakenen zeer
verheugd over het resultaat van de restauratie. De schilderijen kregen een mooie
plaats in de kleine kamer - waarvan wordt gezegd dat die vroeger tot biechtruimte had gediend - in de kooromgang van de kerk. Helaas bleek later, dat deze ruimle qua luchtvochtigheid ongeschiktwas en werden de schilderijen elders opgeborgen. Onttrokken aan het oog van kerkgangers en toeristen die de kerk bezoeken.
Ik hoop dat de Stichting alsnog een oplossing weet te vinden om de schilderijen
weer aan de bezoekers te kunnen tonen, juist nu blijkt dat ze nog steeds in de be]angstelling staan.
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