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Omslag: Gewelfsleutel in de Grote Kerk van Naarden met daarop de zegenende
Christus met in zijn linkerhand de wereldbol als symbool van zijn heerschappij
over de wereld. Foto: Studio Vonk, Bussum.
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vande loopbrug geschilderd moeten worden, ter hoogte van hettransept, maar na
'porta' is dc tekst door de schilders verminkt. De woorden komen uit de eerste regel van de introïtuszangwaarmeekerkcn
worden ingewijd: 'Terribilis est locus iste,
hic domus Dei est et porta caeli et vocabitur aula Dei' (1). Dit betekent 'Vreeswekkend is deze plaats, hier is Gods huis en de poort van de hemel en hij werd genoemd de zaal van God'. De kerk presenteert zich dus als poort naar de hemel. Dé
poortze!fs, de enige, want zonder haar bemiddeling kom je de hemel niet in, maar
ga je regelrecht naar de hel. In mijn vorige artikel heb ik de angstaanjagende hel en
de troostrijke hemel van Naarden tegenover elkaar gezet, maar het precieze mechanisme buiten beschouwing gelaten. Daar kom ik nu op terug. Het hiernamaals
bevat namelijk nog een belangrijk element: het vagevuur.
Vuur dat zonden wegvaagt
De kerk heeft de leer van het vagevuur voor het eerst geformuleerd in 1274. In de
doop deelt de mens in de dood van Christus en daarbij heeft hij, net als Christus,
alle betrekkingen met de zonde verbroken. Wie schoon van zonden blijft, wordt
spoedig in de hemel opgenomen. Vcrvalt hij tijdens zijn leven opnieuw in zonde,
dan moet hij bocte doen om weer tot verzoening met God te komen. Die is uitgesloten voor hen die sterven in doodzonde (de heel slechte mensen) ofin erfzonde
(zij die niet gedoopt zijn). Zij krijgen een enkele reis naar de hel en zijn voor eeuwig verloren.
Voor gewone mensen, die noch heel goed noch heel slecht zijn, kan de verzoening
tijdens het leven tot stand komen door zelfopoffering. Wanneer zij evenwel sterven voordat zij boete hebben kunnen doen, moeten zij ná hun leven lot verzoening zien te komen. Dat kan echter alleen als zij in het uur van hun dood gebiecht
en daarbij oprecht berouw getoond hebben. Dan krijgen zij vergeving van hun zonden, want daarvoor immers is Christus aan het kruis gestorven. Maar voordat zij
naar de hemel mogen, moeten zij boete doen in het vagevuur. Daar worden zij met
'zuiverende' straffen tot verzoening met God gebracht.
Biechten is dus een absolute voorwaarde. Een onverwachte dood was dan ook voor
de middeleeuwer wel het ergste dat hem kon overkomen. Daarom begaf hij zich
dagelijks even naarde reusachtige afbeelding van Sint-Christoffel in de kerk. Door
op te zien naar de heilige Christusdrager was het gevaar voor de onverwachte dood
althans voor één dagafgewend. Afbeeldingen van Christoffel werden meestal vlak
bij de ingang van de kerk aangebracht.
De straffen in het vagevuur zijn dezelfde als in de hel, maar het verblijf in het vagevuur is per definitie eindig. Wanneer de zonden zijn uitgeboet, worden de zielen door engelen naar de hemel gebracht. Nabestaanden kunnen de straftijd verkorten door hun voorbeden voor de overledene, door het misoffer, door gebeden,

door het geven van aalmoezen en andere werken van vroomheid. De leer van het
vagevuur hceft dus betrekking op zowel de doden in het zuiverend vuur als op de
levenden en hun gebeden. Rijke families stichtten soms in de kerk een vicarie, een
altaar waaraan een jaarlijkse rente werd verleend, speciaal om missen op te dragen
voor de zielen der gestorven familieleden. In het verslag van de visitatie van de kerk
van Naarden in 1568 worden acht van deze vicariën genoemd.
De levenden zelf konden op voorhand ook al strafvcrmindering verkrijgen door
hun vrome werken. Na de grote brand van de kerk in 1468 verleende de bisschop
van Utrecht, David van Bourgondië, veertig dagen aflaat, dat wil zeggen veertigdagen korter inhetvagevuur, aan degenen die aan het herstel vande kerk hadden bijgedragen. Na deinwijding in 1479 schonkhij opnieuwveertigdagen aflaat aan degenen die bij de totstandkomingvan het nieuwe kerkgebouw geholpen hadden. In
1500 verleende de bisschop van Paderborn veertig dagen aflaat aan gelovigen die
op Sint- Vitusdag de kerk gaven hadden geschonken.
Sponsoring
Met de angst voor de helse straffen is de vrijgevigheid voor de kerk goed te begrijpen. Alle gewelfschilderingen zijn dan ookgefinancierd door giften, hetzij van personen, hetzij van gilden. Maar net als moderne sponsors wilden ook zij voor hun
substantiële giften eervol vermeld worden op hun schenkingen. Op zijn minst lieten zij hun wapen ofhuismerk erbij aanbrengen. Een enkele maal zelfslieten de
opdrachtgevers zichzelf in de schildering opnemen. Dat is het geval met de
vier religieuzen op het vaarplan van de
'Geseling'. Mogelijk heeft ook burgemeester Steven Deyn zichzelf en zijn
vrouw laten portretteren in de 'Graflegging'.
Van zeer belangrijke schenkers zijn boven de grote schilderingen de wapens
opgenomen in de decoratieve rand. Zo
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koppige adelaar van Naarden met twee griffioenen als schilddragers.
Boven de 'Kruisdraging' staat het wapen van Karel V,omgeven door de keten van
het Gulden Vlies, gedragen door een griffioen links en een leeuw rechts. Daarboven de gravenkroon van Holland. Uiterst linksboven een kuip waarin een hert zit
omgeven door pauwenveren, uiterst rechts een leeuw in een mand. De twee zuilen
ter weerszijden met de banderollen waarop PLUS OUTRE (dat wil zeggen 'verder'), vormen samen het beeldmerk van Karel V. Zij symboliseren 'de Zuilen van
Hercules' d.w.z. de rotsen aan het westelîjke uiteindevan de Middellandse Zee, die
in de Oudheid de grens aangaven van de bekende wereld. Het motto geeft aan dat
zijn rijk zich verder uitstrekte, en wel tot Amerika. Aangezien Karel een verwoed
jager was, werd de rest van de omlijsting geheel gewijd aan de jacht. Links staat
Sint-Bavo met een valk op de linkerhand. Daaronder een leeuw. Rechts staat SintHubertus als bisschop. Onder hem een hert. De gehele onderrand is gewijd aan de
legende van Sint-Hubertus, knielend voor het hert (2).
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De gilden
Waar de gilden afbeeldingen hebben bijgedragen, worden hun schenkingen duidelijk gemarkeerd. In de randdecoraties zijn hun wapenschilden opgenomen en
ook afbeeldingen van voorwerpen die met de uitoefening van hun bedrijf te maken hadden. Dezelfde elementen komen uitbundig terug op de trekbalken.
Het visitatieverslag van 1568 vermeldt de volgende gildealtaren ; van de schutters
'natuurlijkvan de Sinten Joris en Sebastiaan'; van de vollers ende textielwerkers gewijd aan de Heiligen Severus en Quirinus; van de schoenmakers en de schoenher-
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stellers gewijd aan de Zoete Naam Jezus. Verder worden de altaren van de Heilige
Maagd en van het Heilige Kruis als gildealtaren genoemd, maar zonder verwijzing
naar een bepaald gilde. Waar deze altaren in de kerk stonden is niet vermeld. Tot nu
toe werd aangenomen dat alle altaren in de nissen van de kooromgang stonden. Van
andere kerken is bekend dal zij ook wel tegen een pilaar stonden. Het is aannemelijk dat de gilden de panelen recht boven hûn altaar voor hun rekening namen.
Het meest vrijgevig zijn de schuttersgilden geweest. Rond het paneel 'Bespotting
en Doornenkroning' zien we diverse keren het wapen van Sint-Joris, de patroon
van het gilde der kruisboogschutters. Zijn wapen, een rood kruis op een wit veld,
isookhetwapen van het bisdom Utrecht. Boven de grote schildering wordt het gildewapen geflankeerd door twee reebokken die aan een bandelier een schild ophouden met daarop een kruisboog. Links en rechts en op de trekbalken nog meer
kruisbogen. De gehele onderrand verbeeldt het gevecht van Sint-Joris met de draak.
Links van de grote schildering staat Sint-Joris als ridder met een voet op de overwonnen draak. Rechts de Heilige Christoffel met het Christuskind.
De panelen 'Bespottingvan Elisa' en 'lsaak draagt zelfhet hout voor het offer' zijn
aangeboden door het Sint-Sebastiaansgilde, dat het Jeruzalemkruis in zijn wapen
droeg. Boven 'Elisa' staat dit wapen gedragen door twee leeuwen en bekroond met
een vuurslag. In de randdecoratie komen de vuurslag en het Jeruzalemkruis nog
enige malen terug, evenals op de trekbalken. Kruis, bogen, gekruiste pijlen en VUUf-
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Sint-Joris als ridder met de overwonnen draak onder zijn voeten.

Sint-Christoffel met het Christuskind.

slagen komen terug rond IsaakenAbraham. Boven de grote schildering wordt het
wapen opgehouden door twee schilddragertjes. De onderrand stelt de marteldood
van de Heilige Scbastiaan voor. Bovendeze afbeelding staat: . O. HEILEGE . VRIENT
. GODS. S . SEBASTIAEN. BIDT. VOER. ONS.
Depane1en 'Verraad van Judas' en 'Verraad van Joab' zijn geschonken doordewerkers in de lakenindustrie. Het vollersgilde van de Heilige Quirinus en het wolwerkersgilde van de Heilige Severus deelden een altaar. De ververs hadden als patroon
Sint-Agatha, wier attribuut een tang is. Op het 'Verraad van Judas' staat links, gedragen door een pauw, een wapenschild waarop een tang is afgebeeld. Rechts, ge-

dragen door een eenhoorn, een wapen
waarop een kuip staat, een werktuig van
de ververs.
Met zijn bladerwerk wijkt de rand van
het 'Verraad van Joab' afvan die van de
overige panelen. Boven de hoofdvoorstelling staan naast het wapen van Karel V, ook omgeven door de keten der
Vliesridders, het wapen van de Heilige
Quirinus - negen witte ballen (kogels?)
op een rode ondergrond - en een wapen waarop een instrument is afgebeeld
dat niet is thuis te brengen. In de rand
rechts komt het ding nog enige malen
voor. Beidewapens staan ook op de trekbalken. Het geheimzinnige voorwerp
heeftwellicht iets te maken met dewol-

De tang van de ververs op de noordkant
van de tweede trekbalk.

bewerking. Sinl-Quirinus was de palroon van het vollersgilde.
De onderranden van het 'Verraad van Judas' en het 'Verraad van Joab' hebben Ma-
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In de zwikken (de hoekstukken tussen
de rechthoekige omlijsting en de bogen) van het paneel met de 'Geseling
van de Makkabeeën' staan een wapenschild met een huismerk en één met het
christusmonogram IHS in een zon. De
letters IHS zijn een afkorting van de
middeleeuwse schrijfwijze Ihesus. Het
gilde van de schoenmakers had al in
1521 een altaar gewijd aan de Zoete
Naam Jezus.Op de karbelen van de derde trekbalkstaat aan de ene kant 'IHS',
aan de andere kant 'Maria'.
Maria met links Petrus en rechts de Heilige Quirinus van Neuss
van het 'Verraad van ]oab: Foto: Studio Vonk, Bussum.

op de onderrand

ria als onderwerp. Vanaf de veertiende eeuw werd de Mariaverering steeds belangrijker. Onder het 'Verraad van Judas' staat de Heilige Maagd met het Christuskind, tussen de Heilige Elisabeth van Hongarijeen een heilige wiens beeld door
beschadigingvrijwel verdwenen is. Elisabeth herkennen we aan haar kroon en het
mandje waaruit zij brood geeft aan de bedelaar aan haar voeten. Gedurende een
hongersnood was zij een toonbeeld van de christelijke naastenliefde.
Aan de overkant heeft ook de onderrand van het 'Verraad van Joab' veel schade ge~
leden. Opnieuw wordt Maria geflankeerd door twee heiligen. Als de vrouw uit
Openbaring 12 staat zij, met het kind op de arm, op de maansikkel. In dit bijbelboek worden de vrouwen haar kind bedreigd door een draak, maar zij overwint.
De middeleeuwer vereenzelvigt haar met Maria, die door God gezonden is om de
duivel teoverv.rinnen. Links van haar staat Petrus, met zijn kale hoofden volle, korte baard. Veelbetekenend wijst hij met zijn rechterhand zowel op een grote hemelsleutel als op Maria met het Kind. Een van de titels waarmee Maria wordt aangeroepen in de Laudes Marianae is immers 'porta caeli'. Aan de rechterzijde staat de
Heilige Quirinus van Neuss, wiens kop verdwenen was en nu alleen nog wordt aangeduid. Quirinus is verbeeld als een Romeins officier. In zijn hand draagt hij een
schild met daarop zijn wapen.
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Overige schenkingen
De groteschenkingen van de particulieren zijn afte lezen in de zwikken van de grote afbeeldingen. Daar vinden we familiewapens en huismerken. Net als in het begin van de kerk zijn ook deze wapens en merken terug te vinden op de trekbalken.
De restaurateur van de schilderingen, de heer Van Mourik, heeft rond 1970 geprobeerd de huismerken te identificeren door ze te vergelijken met die op de grafzerken in de kerk en met die op de zegels op archiefstukken uit die tijd. Maar hij
kon niet een ervan op naam brengen. Van de familiewapens kon er wel een wor-
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den opgespoord: de zwaan in het wapen van de belangrijke Gooise familie Deyn.
Steven Deyn was in 1518 een van de drie burgemeesters van de stad. Samen met
een andere schenker, wiens huismerk in de andere zwik staat, schonk hij de panelen de 'Graflegging' en 'Jona'. Alle niet gesigneerde voorstellingen zijn waarschijnlijk uit vele kleinere giften bekostigd.
Gewelfsleutels
Ook nog enige woorden over de gewelfsleutels. Verscholen achter de loopbrug springen ze niet bepaald in het
oog. Maar ze zijn prachtig met de gouden wnnestralen die ervan uitgaan. Boven de eerste trekbalken verwijzen zij
naar de schenkers van de panelen. Boven de trekbalken 8, 9 en 10 tonen zij
de lijdenswerktuigen: doornenkroon
en kruis; geselzuil, roede en knuppel;
graf en kruis. Boven de laatste trekbalk
zien we de zegenende Christus met in
zijn linkerhand de wereldbol als symbool van zijn heerschappij over de wereld (zie de omslag).
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Plaatsing van de altaren
Door de versieringen rond de grote schilderingen, op de trekbalken en op de gewclfsleutels aandachtig te bestuderen, tekent zich een patroon af dat ons informeert over de inrichting van de middeleeuwse kerk. Geen versiering in de eerste
travee. Overdadige gildeverwijzingen in de traveeën 2 t/m 5. Daarna sobere verwijzingen naar belangrijke giften van personen in de traveeën 6 t/m8. In de nabijheid van het koor tenslotte ontbreken de verwijzingen.
Door de tekst van het visitatieverslag van 1568 te vergelijken met de afbeeldingen
rond de schilderingen kunnen we nu de plaats van de gildealtaren vermoeden: tegen de tweede zuidpilaar het Quirinus-altaar, tegen de tweede noordpilaar het
Severus-altaar. Het Maria-altaartegen de derde noordpilaar, het altaar van de Zoete Naam daartegenover. De schuttersaltaren onder de vierde trekbalk, dat van SinlJoris tegen de noord pilaar, dat van Sint-Sebastiaan legen de zuidpilaar.
Door de altaren zo te plaatsen werden de privé-erediensten der gilden zo ver mogelijk weggehouden van de plek waar de hoofdfunctie van de kerk werd uitgeoefend, namelijk de eucharistievieringen in hel koor. De ingang van de kerk, waar
uit het Trivu/zio-handschrift (fol. 120 verso) dat zich bevindt in de
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zich de travee zonder versiering bevindt, werd vrijgehouden voor de in- en uitlopers.

Een werk met een 'tekenachtige

ductus'

Isaack van Ruisdaels Gezicht op Naarden (1645)
Henk Schaftenaar
Vorig jaar bezocht ik een in het Frans Hals Museum te Haarlem gehouden tentoonstelling over de landschapskunst van Jacob van Ruisdael en zijn onmiddellijke voorlopers en tijdgenoten. Daarin was ook een werk opgenomen met een opmerkelijk tafereel binnen de stad Naarden. Het schîlderij werd gemaakt in 1645
door Isaack van Ruisdael die toen in Haarlem woonde. Het doek, met de afmetingen 103x 141 cm, bevindt zich in een particuliere collectie. Om hetschilderij vanuit het specifiek 'Naardense' van enige kanttekeningen te kunnen voorzien, kreeg
de redactie van De Omroeper toestemming om het te mogen afbeelden. Het is zo'n
plaatje waarbij je je onmiddellijk afvraagt waar precies in de Vestingstad heeft de
schilder gestaan om dit beeld te vereeuwigen. Alvorens daarop in te gaan, eerst iets
over de familie Van Ruisdae1.
Trouwe lezers van ons tijdschrift weten door het artikel van Frans de Gooijer over
deze schildersfamilie (maartnummer 2001) dat lsaack de vader was van de beroemde landschapsschilder Jacob van Ruisdael. Isaack werd in 1599 in Naarden
geboren als een van de zonen van de welgestelde doopsgezinde meubelmaker Jacab Janszoon de Goyer.
Het gezin bewoonde een huis in de Peperstraat waar, na het overlijden van de vader in 1616, de oudste zoon, ook Jacob genoemd, bleefwonen en tevens vaders beroep voortzette. Wel verwisselde hij de doopsgezinde gemeente voor de gereformeerde staatskerk, waardoor publieke functies voor hem tot de mogelijkheden gingen behoren. Kort na zijn kerkelijke 'move' vinden we hem dan ook terug als
schepen van de stad en wel onder de chiquere naam Van Ruisdael. In 1631 verhuisde hij naar de statige Vrouwenstraat (een deel van de huidigeCattenhagestraat)
en twintig jaar later, aan het eind van zijn leven, komen we hem nog een keer tegen als lid van de Waalse kerk, waar meer notabelen hun geestelijk heil zochten.
Anders dan zijn oudste broer Jacob staat lsaack te boek als 'Ebbenhoute Lijstemaker'. Althans zo werd hij in 1721 aangeduid door Houbraken, een belangrijkkunsthistoricus. Ofhij dat beroep ook in de Naardense Peperstraat heeft uitgeoefend,
geven de archieven niet prijs. Sinds 1628 wordt lsaackalleen nog maar in Haarlem
getraceerd, waar andere broer Salomon al in 1623 was toegetreden tot het Sint Lucasschildersgilde. Beide heren noemden zich daar, wellicht in navolging van hun
ambitieuze broer Jacob, ook Van Ruisdael. Die naam staat onmiskenbaar in verband met een huis Ruysdael dat in Blaricum heeft gestaan en met de afstamming
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van de familie van een van de pachters van een boerderij dal bij dat huis hoorde.
Na het uiteenvallen van het gezin waren Salomon en Isaack - en later ook diens beroemde zoon - zo afen toe de gasten van grote broer Jacob die Naarden tot aan zijn
dood trouw zou blijven. Meerdere schilderijen met de signatuur van deze meesters, zo<llsook het in dit artikel afgebeelde kunstwerk, getuigen van hun aanwezigheid in en om onze stad.
Op hel schilderij zien wc een erf dat omgeven is door lage huizen en waarachter de
toren van de Grote Kerk,jn haar oude gedaante meI de stompe spits, oprijst. Een
vrouw legt wasgoed op een bleekveldje, een andere vrouw nvengelt aan een waterpomp en een man opent een tuinhekje.
]n de bijzonder fraaie tentoonstellingscatalogus van het Frans Hals Museum werd
de bespreking van dit kunstwerk toevertrouwd aan de kunsthistoricus Nils Bültner uit de Duitse universiteitsstad Göttingen. In zijn analyse lezen we dat het gesigneerde en gedateerde schilderij (rechtsonderaan op de houten rand van een
plantbed staat'fVRuisdael ]645' geschreven) een van de weinige werken is die met
enige zekerheid aan Isaack van Ruisdael zijn toe te schrijven. BÜltner vindt het
moeilijk dit schilderij een plaats te geven in de geschiedenis van de landschapsschilderkunst van die tijd. Het
werk vertoont namelijk geen enkele verwantschap met andere landschappen
van Haarlemse schilders, zoals van Jan
van Goyen, Salomon van Ruisdael of
Corne\is Vroom. De schilderwijze is
mindervirtuoos en de compositie heeft
weinig samenhang. Het werk, vervolgt
BÜttnermeen voorniet-ingewijden wat
moeilijk te begrijpen taal, heeft, 'een tekenachtige ductus, vooral in de arcerende opbouw van de schaduwpartijen',waardoor het in zijn geheel 'een grafische indruk' maakt. De 'iconografische
interpretatie' van dit 'genretafereellje'
berust op het 'centrale mo.tief van het
bleken, dat in de emblematische literatuur werd geduid als zinnebeeld voor
de reinheid van deziel en de kracht van
de goddelijke genade'.

20ste eeuw.

Het zal allemaal best waar zijn, maar wat BÜltner niet kon weten en wat het voor
mij zo interessant maakt om er een artikel aan te besteden, is het feit dat hier een
typisch Naardens erfis afgebeeld. Nog tot in de 20ste eeuw bevonden zich naast en
achter de talrijke vestingboerderijen veel van dit soort bleekveldjes en moestuintjes. Als de ruimte het toeliet, stonden er ook nog wat fruitbomen. De houten waterpomp, eigenlijk niet meer dan een uitgeholde boomstam (details over het vervaardigen van zo'n pomp verschenen in het artikel over Cornelis Vcrhaar in De
Omroeper van juni 200 I) was een onmisbare voorziening op zo'n erf. Bejaarde
Naardersherinneren zich deze erfindeling nog uit hun jeugdjaren. Ook in het stadsarchief zijn vermeldingen terug te vinden van de aanwezigheid van bleekveldjes
binnen de wallen.
Het feit dat volgens de kunsthistoricus het schilderij zich moeilijk laat indelen in
de landschapsschilderkunst van die tijd plus het gegeven dat het geheel een grafi~
sche indruk maakt, past goed bij de veronderstelling dat Isaack van Ruisdael niet
meer dan een naar de werkelijkheid geschilderd tafereel heeft willen nalaten.
Frans de Gooijer voerde een onderzoekje uit naar de mogelijke standplaats voor
een dergelijke blik op de Naarder toren. Hij kwam uit op de achterzijde van een
huis aan de oostkant van de Peperstraat. De kapsalon van Leo en Corrie Okhuij-

Uitzicht

vanaf

de zolder van Peperstraat

13 op

de toren en kerk in 2002.
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De ring van Oranje

sen kwam er het meest voor in aanmerking. Een blik uit het dakraam daar
levert inderdaad de hoek op waaronder
Van Ruisdad de toren heeftvastgelegd.
Dat doet vermoeden dat de schilder van-

Fred Marquenie

af die plek, dat wil zeggen niet uit het
dakraam maarvanafde begane grond,
dit werk heeft gemaakt.
Maakte Isaack van Ruisdael dit werk
misschien naar een tekening die hij ooit
in zijn jonge jaren vanuîtLijn ouderlijk
huis in de Naardense Peperstraat had
geschetst? We kunnen deze vraag bij gebrek aan meer gegevens helaas nog niet
afdoende beantwoorden. Al heeft het
er nu wel alle schijn van dat op die plek
de familie Van Ruisdael in het begin van
de 17de eeuw heeft gewoond.

(Red.)
Het fundament, want dat is het, had alles te maken met Lbc,een ziekte die in het
verleden ook wel tering werd genoemd en Nederland met epi demische vlagen teisterdeen veel slachtoffers eiste. Dat was ook het geval in de jaren dertig van de 20ste
eeuw, toen de ziekte ook Naarden niet onberoerd liet. Gemeentearts was in die tijd
dokter Keizer uil de Cattenhagestraat. Als hij de besmettelijke ziekte constaleerde,
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De ring op de lage flank

Van het bastion

Oranje

in december

2002.

'5

werkgever als bij de burgerlijke autori·
teiten. llJ ook in het geval van NeesAarzen, die door zijn toedoen in zijn eigen
woonplaats Naarden kon kuren in plaats
v,ln in het eenzaam gelegen lulianaoord
of in de eenvoudige barakken aan de
Plaggemveg. Op een luwe plek van bastion Oranje mocht speciaal voor Nees
een houten huisje geplaatst worden.
Om het 'ziekenhuisje' met de zon mee
te kunnen laten draaien, werd doortussenkomsl van Hotesz toestemmingverkregen om op de wal van de lage flank
een ringvormige fundering te maken.

werd de patiënt direct doorgestuurd
naarhetS3natoriulll Julianaoordin Laren of naar de barakken van het Majella ziekenhuisaun de Plaggen weg te Bussum. De therapie bestond uit rust. Een
kuur in de zuivere lucht in een kamer
op het zonnige zuiden was het beste
heelmiddel. De welgestelden die het zich
konden veroorloven namen dan ook
hun toevlucht tot sanatoria aan zee of
in het hooggebergte zoals in het internationaal vermaarde Davos in Zwitserland.
Een van de Naarders, bij wie de ziekte
zich voordeed was Nees Aanen (19061955), jongste zoon uit een gezin dat
woonde Pijlstraat 2. Het gezin bestond
toen nog ui! vader Bart. die sigarenmaker was, moeder Trijntje, zoons Bart en
Jan en dochter Marie. Neeswascoupeur
van beroep en in dienst bij de militaire
Het huis (Pijlstraat 2) van liet gezin
en civiele kleermakerij van WilsGrocnAarzen in het begin vat! de jaren derrig.
hart aan het eind van de Marktstraal.
Sigarenmaker
BartholOll1eusAarzen
Huisvriend van het gezin was een be(1866-1938)
staat met zijn hond op
roepsmilitair, de sergeaJll-majoor A.E.
stoep. Zijn vrOIIW, Trijntje Krewling,
Boles?. in zijn vrije tijd succesvol inkijkt vmwir het raam lIaar de forostructeu r van de gymnastiekveren iging
gmaf Collectie: H. Aarzen.
Keizer Ouo. Hij was het die deze vereniging met welhaast militaire discipline tot grote hoogte deed opbloeien, \Vaar~
door hij later in de dubhistorie ook \~clmet 'Mister Keizer 0110' werd aangeduid.
Met zijn op prestatiesgerichte strakke regime was overigens niet iedereen ingenomen. Tijdens zijn 'bewind' - hij was ook nog eens voorziUer van de verenigingontstonden talrijke conflicten, die binnen de vereniging veel beroering veroorzaakten. Omdat de familie Aarzen de man beter kende, bleefdieechter in alle omstandighedcn altijd pal achter hem staan.
Botesz was ook eigenlijk helemaal niet zo'n kwaaie kerel. Hij was weliswaar eigengereid, maar ook sterk sociaal betrokken. Met heilgymnastiek wist hij vee' kinderen weerde juiste lichaamshouding bij te brengen. Om die reden was hij vooral bij
het vrouwvolk in Naarden bijzonder geliefd. Door zijn sterke persoonlijkheid en
grote overredingskracht wist hij veel voor elkaar te krijgen bij zowel zijn militaire
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Aan Kees Eldijk, een burger in dienst van de Genie die de militaire sloten beheerde en als teken van zijn waardigheid altijd met een grote sleutelhanger met exemplaren van meer dan dertig centimeter door de Vestingparadeerde en daardoor de
'Sleutelkoning' werd genoemd, werd opdracht gegeven om de zware deuren van
de poterne aan het eind van de Pijlstraat permanent open te laten staan. Nees moest
immers verzorgd kunnen worden en ook ziekenbezoek van buurtgenoten moest
mogelijk blijven. Dat was nogal wat voor een tijd waarin de wallen nog strengverboden gebied waren.
Het tbc- h nisje, zoals de Naarders het bijzondere st ulpje noemden, heeft maar kort
op de lage tlankvan het bastion gestaan, want lot vreugde van familie, vrienden en
buurtgenoten begon Nees zienderogen te genezen.vrij spoedig na zijn volledig herstel trouwde Nees Aarzen met een meisje uit Muiden (Maria Wigmans). Samen
betrokken ze in 1939 de woning Raadhuisstraat 19. Daar oefende hij zijn beroep
van, inmiddels zelfstandig kleermaker verder uit en kon men hem tot in het begin
van de jaren vijftig voor het raam op de verdieping zien zitten in de voor dat vak
zo karakteristieke houding.
De betonnen ring is echter nooit meer verwijderd. Zelfs overleefde hij, waarschijnlijk
als 'onbegrepen fortificatie-deillen!', de grondige restauratie van het bastion in
1985. Nu vormt hij een merkwaardig gedenkteken aan het verblijf van tb-patiënt
Nees Aarzen en de toen zo gevreesde ziekte. Maar 'de ring van Oranje' getuigt ook
van de goede harmonie die er bestond lussen de militairen en de burgers van de
garnizoensstad Naarden en die zich in dit geval uitte in de gezondheidszorg van
een van hen.

De oude tulpenboom
Een honderdtachtigjarige

van Berghuis
reus geveld

Hcnk Schaftcnaar
Op 22 augustus 2001 werd een vergunning verstrekt voor het kappen van een bijzondere boom in onze gemeente en wel de tulpenboom van de buitenplaats Berghuis. Na een uitgebreid onderzoek bleek dat de gevreesde honingzwam in een deel
van de boom het houtweefsel had aangetast. Het vooruitzicht was dat het afbraakproces zich in de voet en de wortels zou voortzetten. De stabiliteit van de oude
reus zou in gevaar komen en het werd niet onwaarschijnlijk geacht dat hij tijdens
een storm het kapitale landhuis ernaast in zijn val zou kunnen beschadigen. 'Kappen dus', was het advies van het hoveniersbedrijf. Dat gebeurde dan ook anderhalve maand later, nog net vóór de zwaarste storm die ons land sinds twaalf jaar
teisterde.
Kort na het kappen, hoorde ik van dit voorval. Ik had daardoor het geluk dat de
stam nog naast het landhuis lag. Uit piëteit voor deze voormalige overleveraar
ging ik eens kijken naar zijn resten. Ik
kende de boom al uit verhalen van mensen die op Berghuis hadden gewoond
en bij wie bekend was dat hij geplant
was door een van hun voorvaderen, vele
generaties geleden.
De stam lag er in hvee reusachtige delen, maar van de voet was niets meer terug te vinden. De gevelde stam had een
doorsnede van meer dan een meter en
een omtrek van ruim drie meter. Het
tellen van de jaarringen leverde een getal op van om en nabij de 180, wat betekent dat de boom moet zijn geplant
in de jaren twintig van de 19deeeuw, in
de tijd dat de toenmalige eigenaar Jan
van Rossum (1778-1856) het landschap
hier een nieuw aanzicht gaf.
De drieëntwintig

Deze werkzame grondbezitter, inmid-

boom

meter hoge rulpen-

van Berghuis.

deis wel bekend bij de lezers van ons
tijdschrift, venneldt de boom op 3juni
1855 als hij op het nabijgelegen Zandbergen enkele van zijn herinneringen
aan het papier toevertrouwt en zelfs in
druk laat verschijnen. 'Wandeling over
Berghuis' noemt Van Rossum het geschrift dat ter gelegenheid van zijn verjaardag werd gemaakt en waarin hij de
buitenplaats beschrijft, die door een
tijdgenoot lyrisch met 'Aards Paradijs'
werd aangeduid. Die indruk krijg je nu
nog een beetje als je het schilderij van
de Oosterse koepel ziet die toen op de
heuvel van Berghuis prijkte. Rond die
'Berg' groeiden in die tijd cipressen en
rododendrons en langs de trap die naar
het karakteristieke gebouwtje leidde,
waren allerlei fraaie kuipplanten, zoals
rozen en citrusbomen geplaatst. Maar
ookde boom met de 'Tulpenbladeren'
wordt uitdrukkelijk genoemd als Jan van Rossum zich in zijn 'Wandeling over Berghuis' begeeft van de goudviskom naar de trap van de heuvel. Het zijn herinneringen, zoals Van Rossum zelf aangeeft, 'van voor méér dan dertig jaren'. Dat klopt
dus aardig met het aantal jaarringen dat ik reeds noemde. Misschien is de boom
zelfs nog wat ouder, want door de onregelmatige zaagsnede was het tellen niet eenvoudig en moet met een onnauwkeurigheidsmarge in het voordeel van de ouderdom van de boom rekening worden gehouden.
Ouder dan 1816 kan de boom echter niet zijn, want in dat jaar kocht Van Rossum
Berghuis in een totaal geruïneerde staat. De heuvel van de buitenplaats was tijdens
het Beleg van Naarden van 1813-' 14 namelijk vergraven tot een schans vanwaaruit met mortieren de stad werd bestookt. Het is daarom niet aannemelijk dat er
nog één boom op of rond die plek de oorlog had overleefd.
Nog enkele gegevens over wijlen onze tulpenboom. Liriodendron tulipifera heet
hij volgens de nomenclatuur en hij behoort tot de magnoliafamilie. Onsexemplaar
was tot 23 meter hoog gegroeid en had op maaiveldhoogte de indrukwekkende
omtrek van vijf meter bereikt. Gezien zijn hoogte moet het de Amerikaanse variant geweest zijn. Daarvan is bekend is dat de Indianen uit één enkele stam een
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De indrukwekkende stam van de tulpenboom gezien vanafhet terras van Berghuis.
kano konden maken die geschikt was
voor meer dan twintig man. Dat economisch nut dankte de boom aan het
feit dat de meestal rechte stam zich pas
vertakt op grotere hoogte; in NoordAmerika zelfs boven de 15 meter. In
1656 werd het eerste exemplaar door
de hoveniers van Karel I naar Europa
overgebracht. Aanvankelijk dacht men
dat het een populier was, omdat de bladeren door de dunne stelen net zo beweeglijk waren als die van deze boomsoort. Zijn Nederlandse naam dankt hij
aan de vorm van de bloemen. Ook het
blad doet aan de bloem van een tulp
denken, zoals Van Rossum in 1855 terecht aangaf.

Gedroogd blad van de tulpenboom.

Tol zover de interessante botanische bijzonderheden die helaas niet weg kunnen
nemen dat het betreurenswaardig is dat deze beeld bepalende en cultuurhistorisch
3'

Giet-en welijzeren hekken
langs de Amersfoortsestraatweg
Ank Kooyman-van Rossum (1)
Het is opvallend hoe snel de laatste tijd het aantal ijzeren spijltjeshekken als omheining van tuinen toeneemt. Nadat decennia lang hekken als tuinafscheiding
steeds meer verdwenen, zien we nu in hoog tempo op allerlei plaatsen, ter bescherming van have en goed of gewoon als nieuwe trend, afrasteringen in de stijl
van meer dan een eeuw geleden verschijnen. Deze nostalgische herleving op het
gebied van erfat1)akening maakt ons nieuwsgierig naar de ontstaansgeschiedenis
van de oorspronkelijke 19de-eeuwse hekken.
De Naardense grondbezitter Jan van Rossum (1778-1856) heeft kennelijk ooit aan

In december

2002 werd ten behoeve

de stam van de tulpenboom

van wetenschappelijk

onderzoek

een plak van

gezaagd.

gezien waardevolle boom uit het Naardense landschap is verdwenen. Niet in het
minst omdat hij ons, tot voor kort nog, als levende getuige verbond met de voor
de ontwikkeling van het Naardense landschap zo belangrijke Jan van Rossum, die
de boom omstreeks 1820 had geplant.

Amersfoortsestraatweg
Geschilderd
32

met gezicht

op Jan Tabak van uit de tuin van Zandbergen.

door Jan van Ravenswaaij

omstreeks

1850. Particuliere

col/ectie.
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de Hilversumse kunstschilder Jan van Ravenswaaij opdracht gegeven een schilderij te maken van de voortuin van zijn buitenplaats Zandbergen waarop het toegangshek prominent moest worden afgebeeld. Het gietijzeren hek staat er namelijk zo nadrukkelijk op, dat je zou kunnen denken dat Van Rossum trots was op zijn
decoratieve loegangspartij. En met recht, want gezien de tijd waarin het schilderij
werd gemaakt, halverwege de 19de eeuw, was zo'n fraai hek ook echt een bijzonderheid. Eerst in die periode begon namelijk in Nederland de fabricage van gietijzer op gang te komen. Het is de lijd waarin de eerste straatlantaarns, vazen en allerlei soorten hekken van dat nieuwe materiaal in advertenties en catalogi te koop
worden aangeboden.
Toen het in 1709Abraham Dorbyin Engeland was gelukt uit goedkope vetkolen cokes te maken, werd dit de brandstof om op grote schaal, dus goedkoop, gietijzer te
gaan fabriceren. Het werd het begin van de gietijzerperiode, waarin het ijzer niet alleen voor kleinere gebruiksvoorwerpen maar langzamerhand ook voor het gieten
van conSlructiemateriaal gebruikt kon gaan worden. Helaas liet de kwaliteit van dit
materiaal zeer te wensen over. Het was bros en brak tijdens het gebruik zeer snel. De
oorzaak was dat in het vloeibare stadium het materiaal verzadigd raakte met koolstof, waardoor het gelaagd stolde en slechts geringe druk en trek kon verdragen.
Door technische ontwikkelingen, zoals de toepassing van het 'puddle-process' vanafhet begin van de 19de eeuw, werd de kwaliteit van het gietijzer steeds beter. Bij
het 'puddelen' werd er in de gesmolten dus vloeibare ijzermassa geroerd onder toevoeging van extra warmte. Daardoor werd een grotere hoeveelheid koolstof en andere verontreinigende sloffen aan het ijzermengsel onttrokken, met als resultaat
dat na afkoeling het gestolde ijzer homogener van samenstelling en aanmerkelijk
sterkerwerd dan voorheen. De jaren dat het ijzer op deze wijze werd geproduceerd,
wordt de \Velijzerperiode genoemd. Deze periode duurde tot 1890. Het welijzer
is in de 19de eeuw heel veel als constructiemateriaal voor gebouwen en bruggen
gemaakt. Zo wordt de Eiffe1toren in Parijs, die gebouwd werd voor de wereld tentoonstel1ing van 1890, door kenners als de laatste grote constructie van dat materiaal beschouwd.
In de 20ste eeuw werd het fabricageproces van ijzer zo geperfectioneerd dat het
eindproduct door zijn goede technische eigenschappen voortaan staal werd genoemd.
Terug naar de vroeg-19de -eeuwse gietijzeren hekken van Zandbergen. Deze hekken zijn omstreeks 1870 door Van Rossum's kleinzoon Henri Kuhn vervangen door
lichtere exemplaren, maar wel naar hetzelfde model, althans voor wat betreft het
toegangshek. Dat hek zien we namelijk op een foto uit 1914. Omstreeks 1930 moest
het plaatsmaken voor een ander exemplaar. Het oude hek is toen in het bezit ge34
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komen van de familie Ruizendaal, die in 1928 bij de brug over de zanderijsloot in
de Amersfoortsestraatweg een nieuw huis had laten bouwen. Jarenlang stond het
hek daar voor het woonhuis, toen dus schuin tegenover Zandbergen aan de overzijde van de Amersfoortsestraatweg. Nog later verhuisde het naar een stal bij het
huis om uiteindelijk te belanden als een waardeloos stuk oud roest in een uithoek
van het erf van het loonbedrijf. Bij de verhuizing van de familie Ruizendaal naar
de Dirk Tersteeglaan 35 enige jaren geleden, werd het hek echter meegenomen.
Ruizendaal knapte het daar tot in de puntjes op en nu staat het weer in puike conditie naast zijn woonhuis als toegang tot het bedrijfsgedeelte.
Op zoek naar meer gietijzer uit het verleden is een bezoek aan de oude Naardense
algemene begraafplaats van 1832, verderop aan de Amersfoortsestraatweg, zeer de
moeite waard. Van Rossum's sympathie voor gietijzer is ook daar zichtbaar, want
om zijn graf en dat van zijn familie staat een hek dat sterk lijkt op dat van Zandbergen. Ook zijn schoonzoon A.E. Dudokvan Heel heeft in die tijd vele meters van

hetzelfde model besteld voor zijn monumentale mausoleum. Om het zware hek~
werk in overeenstemming te brengen met de neogotische bovenbouw van dit graf
werd bij de ingang een toegangshek metpilasters geplaatst met een opvallende gotische ornamentiek. Het is een indrukwekkend geheel, waarbij het een ingewikkeld karwei moet zijn geweest om dit kunstwerk in de gewenste vorm te gieten.
De mode om grafhekjes te plaatsen dateert uit halverwege de 19de eeuw. De meeste bestaan uit vier gietijzeren gedecoreerde hoekpalen, die met elkaar verbonden
zijn door spijlensmeedwerk. De spijlen
meestal van boven versierd met een
bladachtige decoratie, zoals we die nu
moderne tuinhekken zien. De
hoekpalen worden behoond door een pijnappel, een bol, een bloem en soms een
lelie. Ook zijn er hekjes, waarvan de vier hoekpalen door eenvoudige stangen met
elkaar zijn verbonden en waarop aan vier zijden gietijzeren figuren zijn aangebracht. Dat kunnen zandlopers, gedoofde fakkels, een zich in zijn eigen staart bijtende slang, een simpele bloem of een plaquette met een figuratief patroon zijn.
De versieringen op de hekjes hebben vaak een symbolische betekenis (2). Zo duidt
de zandloper op het kortstondige van het leven en het onontkoombare naderen
van de dood. Dit symbool stamt al uit de Middeleeuwen. De omkeerbaarheid van
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staart

bijt.

de zandloper wordt in de christelijke traditie gezien als het nieuwe leven na de opstanding. Vaak zijn de zandlopers voorzien van duivenvleugels, ·waarbij de duif
staat voor liefde, onschuld en eenvoud. Wanneer er aan weerszijden van een zandloper een duiven- en een vleermuisvleugel zijn afgebeeld, wil dat zeggen
dat het leven vervliegt bij dag en nacht,
bij goed en kwaad. De vleermuis staat
namelijk voor de duivel en het kwaad,
en ook voor de nacht en de dood.
De slang is een religieus oerfenomeen,
dataltijd sterk in het zielenleven van de
mens heeft geleefd. Een slang die in zijn
eigen staart bijt duidt het oneindige aan;
God als het begin en einde van alle dingen.
De omgekeerde fakkel was al vóór de
Oudheid het symbool van het gedoofde leven en dus het attribuut van de
dood. Een brandende fakkel daarentegen verwijst naar het hernieuwde leven,
de wederopstanding. Soms zijn twee
fakkels kruislings afgebeeld.
De lelie is het symbool van de zuiverheid en de maagdelijkheid, dus het symbool van Maria, maarookvan de christelijke barmhartigheid.
ln de volks38

Voorbeelden

van de bekroningen

van hoekpalen

en spijlen

op de oude begraafplaats.

symboliek isde lelie niet alleen het symbool van de reinheid, maar ook van de 'bleke' dood.
Na 1900 raakten de hekjes als grafomheining uit de mode. Op het nieuwere gedeelte van de begraafplaats treft men ze dan ook niet meer aan. Tn 1989 stonden er
39

nog zeventig en die staan er nu nog steeds. In het verleden zijn veel hekjes, meestal de versierde en dus interessante, verdwenen. Soms zakten ze door ouderdom of
verwaarlozing in elkaar en werden ze in opdracht van de familie verwijderd. Dat
gebeurde ook wel op aanraden van de beheerder van de begraafplaats. Zo is het
wellicht aardig te besluiten met een briefje dat de Naardense directeur van gemeentewerken in 1949 aan een belanghebbende schreef. Zij kreeg antwoord op
haar vraag naar de kosten van het onderhoud van hvee graven waarop hekjes en
een stamroos stonden.
Indien
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