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De gewelfschilderingen van de Grote Kerk (slot)

jan van Tuin

Een kerk is een gebruiksvoorwerp en als zodanig onderhevig aan slijtage en aan
verval. Zij wordt aangepast aan veranderende behoeften, inzichten, modes. AJs
dierbaar monument wordt zij in stand gehouden dank zij de zorg, de inspannin
gen en de offers van degenen aan wie zij is toevertrouwd. Hoe zij ons bereikt, isde
resultante van een botsing van meningen en belangen. Aan functionele elementen
wordt uiteraard meer zorg besteed dan aan niet-functionele. Voor de katholieken

dienden de gewelfschîlderingen de verkondiging van de leer van de Kerk, voor de
protestanten verloren zij dezedîenende functie. Daarmee werden ze een kwetsbaar
en bedreigd element. Om heel uiteenlopende redenen verdwenen de meeste schil
deringen. Godsdienstige onaanvaardbaarheid: Bijde Alteratie in 1578 verdwenen
in de Amsterdamse Oude Kerk de voorstellingen van heiligen terstond onder een

zwarte verflaag. De 46 schilderingen van de Pancraskerk in Enkhuizen werden in
1608 'met een geele verfquast overgestreken en uitgewist'. Waren ze bij nader inzien
onaanvaardbaar ofwaren de Enkhuizers erop uitgekeken? Een andere reden isver
val. Hout wordt bedreigd door zwammen, insectenvraat, vocht. Daaris wcinigaan
te doen. Bij de restauratie van de Sint Laurens te Alkmaar in 1885 werd het be-



Nieuwe planken ingezet, zwarte contouren weggekrabd zodatoriginele lijn en kleur
zichtbaar werden.

Alleen in kleunJllances en zonder exacte lijnen is de vorm van de voorbeeld-hout

mede hersteld.

schilderde gewelf als sloophout verkocht. Van de Ursulakerk te Warmenhuizen
wordt aangenomen dat het gehele gewelf beschilderd is geweest, maar door ver
waarlozing zijn daarvan slechts de koorsluiting en de vier aangrenzende panelen
behouden gebleven. Alleen in Naarden bleef de gehele reeks intact, hoewel ook niet
onbedreigd.

In Naarden werden de gewelfschilderingen onderhouden en verzorgd. Op veel
plaatsen verd ween de verf. De schilderingen hebben hevig geleden onder de in
werking van vocht. Zo gingen op paneel 1 hoofd en romp van Jezus verloren en
was er vooral in de lagere delen veel schade. De bazuinblazende engelen van het
Laatste Oordeel werden bij het beleg van 1673 door kanon skogels onthoofd. In de
afgelopen 450 jaar zijn er, vooral in de 17de, 18de en 19de eeuw, een aantal grote
en kleine restauraties geweest. Steeds werd alles opgeknapt. Rotte planken werden
vervangen, zij het soms door vurenhout, en geheel nieuw ingeschilderd. Waar de
oorspronkelijk levendige kleuren verbleekt waren, werden deze door overschilde
ringen opgehaald. Waar de samenhang in de composities verdwenen was, werd de
voorstelling verduidelijkt met zware contourlijnen. Jezus en de engelen kregen hun
hoofden en rompen terug. Vergeleken bij wat tegenwoordig mogelijk is, waren deze
restauraties van lage kwaliteit. De vroegere restaurateurs waren er in het algemeen
nietvooropgeleid. Ze deden het er als hobby bij, zoals Evert de Bruin, dieomstreeks
1822huisschilder te Naarden was. Maar zonder hun zorg zou het beschilderde be

schot wellicht verloren gegaanzijn. Toch hield ook deze goedbedoelde zorg een ge
vaar in.

Een trieste reputatie
In 1937verscheen deel 2 van De Noord-Nederlandse schilderkunstvan G.]. Hooge

Deze kunsthistoricus liet geen spaan heel van de Naardense schilderingen:

tijen

mate-

(1).

Na zulk een negatieve beoordeling verbaast het ons niet, dat de toenmalige domi
nee het gewelf dan maar liever netjes geplamuurd en overgeschilderd zag. Geluk-



Voor de restauratie maakte het gewelf een 'schurftige' indruk.

kig heeft de kerkvoogdij zijn wens niet gehonoreerd. Het is evenmin verwonder
lijk, dat bij de grote restauratie van 1965-1978 de gewc1fschilderingen aanvanke
lijknauwelijksaandacht kregen. Toen de restauratie in 1965werd aangevangen was
er slechts een oppervlakkige restauratie van het gewelf voorzien. Het zou worden
uitgenomen en nagezien, vergane delen zouden worden aangelast of vernieuwd.
De vervangen delen of stukken zouden bewaard worden i.V.m.een eventuele late
re restauratie van het schilderwerk.

Herontdekking
In 1967 nam de zaak een gelukkige wending. Door een andere rayon-indelingvan
de Rijks dienst voor Monumentenzorg werd architect Herman Janse de verant
woordelijke contactpersoon. Diens komst was zeer welkom in het restauratieteam.
'Kappen-Janse', zo genoemd vanwege zijn enorme kennis van historische dakcon
structies, had ook meegewerkt aan de restauratie van de Oude Kerk in Amsterdam.
In de Oude Kerk waren belangrijke schilderingen blootgelegd. En de ogen van )an
se vernieuwden de blik op de Naardense schilderingen. De pers werd uitgenodigd.
Op 16 maart 1967 schreef Het Vrije Volk: Gewelfschilderingen blijken mooi tot in

het fijnste detail. De volgende dag schreefhet Goois Nieuwsblad: Het is eell sellsa

tie om 1100gboven in de Grote Kerk op een van de beschilderde balken te zitten en rOlld-

Voor analyses en adviezen werd het Cen
traal Laboratorium in Amsterdam (2)
ingeschakeld, waarmee Janse goede con
tacten had opgebouwd. De heer V.R.
Mehra, een Indiase paneelrestaurateur,
nam een aantal planken mee naar Am
sterdam om ze in het laboratorium te

onderzoe ken. Zijn rapport gaf een eer
ste indicatie van de toestand. De schil

deringen bevonden zich op dunne lat
ten van ca. 8 Olm dikte. Het hout was

nog in een redelijke staat. De tempera
verven waren zeer dun aangebracht, veelaldirect op het hout. De kleur was op som
mige plaatsen grotendeels verloren gegaan en op diverse plaatsen waren overschil
deringen. Verschillende kleuren, in het bijzonder het zwart, bleken uitermate slecht
aan het hout gehecht. Voordat er sprake van kon zijn de sterk vervuilde schilderin
gen te reinigen, moesten de beschilderde delen eerst worden gefixeerd. Een restau
ratie zou moeten omvatten: een oppervlakkige reiniging, fixeren van de slecht ge
bonden verf, grondige reiniging, behandeling met insecticide, vefW"ijderen van oude
slechte retouches, aanbrengen van nieuwe retouches, fixeren van de gehele schilde
ring. Op dit behandelingsvoorstel werd subsidie aangevraagd. Nu was het presi
dent- kerkvoogd Te Pas die dwars ging liggen. Hij had weinig behoefte aan een res
tauratie van de schilderingen. Niet duidelijk is of hij dit werkelijk meende, of dat
het een onderhandelingsstrategie was om er meer geld uit te slepen. Feit is dat het
spel hoog gespeeld is en dat er veel geld beschikbaar kwam.

Allereerst werd de uitgangssituatie nauwkeurig gefotografeerd. De 1600 planken
werden in kaart gebracht en genummerd, daarna stuk voor stuk uitgenomen. Een
meevaller was dat de planken bij de laatste restauratie van 1947 geschroefd waren.
Vervolgens werden zij overeenkomstig de voorschriften van Mehra grondig be-



Alle 1600 planken werden individueel aangegeven op een plankenplan.

De planken werden stuk voor stuk uitgenomen.

handeld. Vernieuwing van het hout werd tot een minimum beperkt, opdat zoveel
mogelijk van het oude materiaal behouden wu blijven. Op sterk door houtworm
aangetaste delen werden stukken oud eikenhout ingezet. Sponsachtige delen wer
den aan de achterkant opgevuld en verstevigd, geïnjecteerd met een harsproduct.

Waar nodig werd dit verstevigd met doek. Hierover werd weer een ahverking aan
gebracht van een plastisch blijvende emulsie, zodat het hout kan blijven werken.
Slechte planken werden afgeschuurd tot 2 mm en op nieuw hOLLtgeiijmd.Op som
mige plaatsen werden daarvoor resten van de fineerindustrie gebruikt. Verlijmd
waren deze toch goed bruikbaar. Delen die te zeer waren aangetast (dat kwam vrij
veel voor) moesten worden aangelast. Tien tot vijftien procent van de planken
moest worden vervangen. Daarvoor werd wagenschot gebruikt, dat is eiken hout
van optimale kwaliteit. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in een werkplaats
bij de kerk, waarin speciale voorzieningen waren getroffen, omdat met giftige en
snel ontbrandbare stoffen werd gewerkt. Aldus voorbereid werden de planken ge
sorteerd, gebundeld, ingepakt en opgeslagen.

Onderwek

Tegelijkertijd startte een periode van studie en onderzoek om gegevens te verza
melen met betrekking totde tijd waarin het kunstwerk is ontstaan, hoe er gewerkt
werd en met welke materialen.

De recente foto's werden vergeleken met de uitstekende foto's in een fotoboek uit
1903, gewijd aan de kerkelijke schilderkunst rond 1500 (G. van Kakken, La pein

ture ecclésiastique du Moyen Age). Alle foto's waren destijds in zwart/wit, wat ui
teraard incomplete informatie opleverde. Toch kon worden vastgesteld, dat de
schilderingen in die zestigjaar sterk wa
ren achteruitgegaan, vooral door de in
werking van vocht. Ook het uitnemen
tijdens de restauratie van Streefkerk
heeft er geen goed aan gedaan. Heel dui
delijk was dit bij de linker engel op het
paneel Kruisiging, die mechanisch be
schadigd was door demontage-monta
ge-demontage. Er waren veel gaten van
nagels en schroeven in het gelaat.

Naar de werkwijze had Janse in Am
sterdam al onderzoek gedaan. Eerst
kwamen de kladschilders, die met sja
blonen een randversiering aanbrach
ten. Ze gebruikten in Naarden dezelf
de sjablonen als in de Oude Kerk van
Amsterdam. Erg precies werkten de
kladschilders niet. Vooral in de hoeken mogelijk een oplossing hebben gezocht.



Duidelijk is te zien dat de kunstschil-

isgoed te zien, dat ze moeite hebben ge
had om de vormen te laten aansluiten.

Zij werden gevolgd door de fijnschil
ders, die uit de hand de bloempatronen
schilderden. Pas daarna kwamen de

kunstschilders de voorstellingen uit
voeren. Zij verfden als het zo uitkwam
zonder pardon over het werk van de
voorgangers heen. Dat is duidelijk te
zien bij de Hemel en de Hel, die gewoon
over de gesjabloneerde randen heen ge
schilderd zijn.

De 16de-eeuwse schilders beschikten

slechts over een beperkt palet. Zij maak
ten hun verven zelf door poedervor
migekleurstoffen, pigmenten, te men~
gen met een bindmiddel. In tempera
verf is het pigment meestal gemengd

met eigeel en verdund met water. Deze
verf droogt snel. De schilder ishierdoor

gedwongen in een hoogtempo tewerken. Tempera is slechts in beperk te mate wa
terbestendig. De kleuren krijgen niet die helderheid die men kan bereiken met olie
verf, waarbij lijnolie als bindmiddel gebruikt is. Een deel van de kJeuren is stabiel,
enkele zijn gevoelig voor vocht: blauwen verkleuren groen, groenen verkleuren
blauw, vermiljoen rood kan vergrijzen. Voor wit werd krijt gebruikt, dat wel sta
biel van kleur is, maar kwetsbaar voor vocht. Het kan oplossen of uitspoelen. Dit
laatste bleek veelal gebeurd te zijn. Er bleek minder direct op het hout geverfd dan

aanvankelijk gedacht. Onder de pigmenten werden vaak resten van krijtgronde
ring aangetroffen, die ernaast verdwenen was.

Naast het fysieke onderzoek op het Centraal Laboratorium, was kunsthistorisch
onderzoek nodig. Er werd een kunsthistorica uitgenodigd om een studie over de
schilderingen te schrijven en kunsthistorische gegevens aan te leveren die de res
taurateur van nut zouden kunnen zijn. Zij maakte het werk echter niet af. Daar
door werd de studente Charlotte van Rappard-Boon pas in een veel te laat stadi-

urn bij het werk betrokken. Omdat het vennoeden bestond dat aan alle panelen
voorbeelden ten grondslag lagen, zocht zij intensief in het Rijksprentenkabinet, de
Koninklijke Bibliotheek en de literatuur, maar zonder resultaat. Voor de restaura
tie had haar werk, tot haar spijt, weinig nut.

Aangezien het kerkgebouw zou worden teruggebracht in de toestand van 1478,het
jaar waarin de kerk werd ingewijd, werd dit uitgangspunt ook voor de schilderin
gen aangenomen: Hoe komt het er weer zo goed mogelijk 16de-eeuws uit te zien.

Begin van de eigenlijke restauratie
Voor de uitvoering van de restauraties werd Gijs Mourik ingeschakeld van Wits BV,
een landelijk schildersbedrijf met een grote restauratieafdeling in Utrecht. De su
pervisie berustte bij Mehra van het Centraal Laboratorium. Om het effect van de
restauraties van beneden af te kunnen beoordelen, lag het aanvankelijk in de be
doeling het werk in de kerk zelf uit te voeren, te beginnen in de viering. Van deze
mogelijkheid werd snel afgezien, toen de Andreaskerk beschikbaar kw-amom als
atelier te dienen. Die was van vloer tot nok precies hoog genoeg om een travee van
4zx 7 m tegen een stalen steiger op te bouwen. Het opbouwen van het eerste te res
taureren paneel, Simson en de poortdeuren van Caza, een van de best bewaard ge
bleven schilderingen, leverde al direct een verrassing op. Het was frappant wat al
leen al het schoonma ken weer tevoorschijn gehaald had. Janse en Kruger lieten

Mourik beginnen met de smalle zwarte omranding en het invullen van de nieuw
ingezette planken. Hier was immers geen kans op ongelukken. Wanneer het Cen
traal Laboratorium de aangebrachte schilderingzou afkeuren kon deze zonder meer
worden verwijderd. Bijde eerste beoordeling vond Mehra de omranding te donker
ge\~orden ten opzichte van de schildering zelf, waardoor het evenwicht zoek was.
De retouches in de schildering zelf (knie, laars) waren naar wens, maar de restau
raties op nieuw hout vond hij te gedetailleerd: Er moest verschil blijven tussen het
bestaande en het nieuwe werk. Hij wilde een aantal dagen samen met Mourik aan
het werk om meer overeenstemming te krijgen over het na te streven resultaat.

Op het eerste paneel is gewerkt met Talens-verven. De samenstelling hiervan was
niet volledig bekend, waardoor onvoldoende zekerheid bestond over de houd
baarheid en de stabiliteit van de kleuren. Aangezien Talens niet bereid was het Cen
traal Laboratorium nader in te lichten over de samenstelling van zijn verf, met
name over het soort bindmiddelen, werd voorde overige panelen in Engeland verf
besteld waarvan de samenstelling wel volledig bekend was en die was getest door
het British Museum.

Mourik is het werk begonnen bij daglicht, maar daarmee konden de restaurateurs



Ook de vele overschilderingen hebbcn de figuren een ander karakter gegeven, hoe-

De voeten van Christus inl,et paneel de

Opstanding.heeft behouden.

Werkwijze
Eerst werden gaten in de voorstelling opgevuld meteen grondtoon. Daardooront
stond rust. Vervolgens werden oude overschilderingen weggekrabd, zodat de ori
ginele lijnen en kJeuren terugkwamen. Sommige overschilderingen waren moei
teloos met het blote oog als niet-authentiek te herkennen, andere door pigment
analyse. Daarna werden de problemen besproken en werd getracht een oplossing
te vinden.

Al snel bleek de gevestigde mening over schildertechniek niet houdbaar. De me
ning van Hoogewerff dat het in feite om ingekleurde tekeningen ging en die het
uitgangspunt voor de restauratie was, bleekonjuist. Deze methode wcrd in het be
gin van de 16de eeuw wel toegepast, maar was hier niet gevolgd. De zwarte con
touren bIcken in de lSde eeuw te zijn aangcbracht. Met zwart ophalen is de goed

koopste manier om wat van een vergane schildering op te halen en geeft het mees
te succes. Hierdoor echter hadden veel gedeelten hun samenhang verloren, ofwaren

figuren vervormd geraakt. Het paneel Mozes ontvangt de Wet, nu een van de mooi
ste, had een hard en dimensieloos voorkomen.
Eén voorbeeld van deze vervormende contouren hebben de restaurateurs laten zit

tcn in het SebastiaanpaneeL Daar de beide boogschutters een in elkaar gedoken
ho~ding hebben, leidde de contourering tot misvorming en dwaze figuren. Se
bastiaan en de rechtse schutter zijn gerestaureerd, de linker is lelijk gebleven.

zich geen beeld vormen van wat er later in de kerk, op 20 meter hoogte en spaar
zaam verlicht, te zien zou zijn. Daarom werd de Andreaskerk geblindeerd. In de
Grote Kerk werd de lichtsterkte opgemeten en in het atelier werd dit door specia
le lampen nagebootst, een beoordelingslicht. Als werklicht werden sterke dag
lichtlampen opgesteld.

in de Alldrenskerk. Staande op de ladder geeft Mehra aanwijzingen aan



wel ze in de gezichten en handen zorg
vuldigzijnaangebracht. De meeste over
schilderingen zijn verwijderd. Sommi

ge zijn zo gelaten, maar alleen als zij in
de totaalstructuur geen valse noot ble
ken te zijn of niet opvielen. Als voor
beeld kijken we in paneel de Opstanding
naar de voet van Christus. Die is lomp,
maar dat blijkt grotendeels ontstaan
door de overschildering ~

Soms kon door het wegkrabben van
overgeschilderde gedeelten de oor
spronkelijke vorm worden terugge
vonden. Het gebeurde echter ook dat
daardoor details geheel verdwenen, ver
gaan door de tand des tijds, maar voor-
al door waterschade van lekkages, voor- Het kruis tussen de gewei takken van
al in de lagere delen; de H. Quirinus, l1ethertisgeheel verdwenen.
een vrouwelijke heilige aan de overkant,
het kruis tussen de gewei takken van het hert in de St Hubertuslegende, de twee
mensjes in de schalen van de zielenweging. Zoveel mogelijk werden deze plekken
vergeleken met de zwart-wit foto's uit 1903. Soms was daarmee een goede restau
ratie mogelijk, bij voorbeeld in de Hemelvaart. Wanneer de foto's geen duidelijk
heid brachten, werden de ontstane gaten niet opnieuw ingeschilderd. Getracht
werd ze als kleurvlek, zonder exacte lijnen, in harmonie te brengen met de rest van
de afbeel ding. De Christusf1guur in Getl1semane werd in de juiste vorm gebracht
door vergelijking met de houtsnede van Jacob Cornelisz die als voorbeeld gediend
had. Op dezelfde wijze werd de Christus in de koorsluiting gerestaureerd naar Dü
rers voorbeeld uit de Kleine Passie. De hoge delen van de koorsluiting waren zo
zwaar beschadigd en zo slecht hersteld, dat besloten werd hier niets aan te doen.
Alleaanvullingen geschiedden in tratteggio, een kleurarcering, waardoorduidelijk
bleef welke delen van een schilderingauthentiek waren en welke niet. De arcering
is fijn genoeg om van beneden af niet storend zichtbaar te zijn. Het was opmerke
lijk, dat als de decoratieve rand was bijgewerkt, ook het middengedeelte aan har
moniewon.

Schilders niet middelmatig
Wat te voorschijn kwam, bleek veel subtieler geschilderd dan tevoren werd veron
dersteld. Enkele gezichten waren nooit overgeschilderd, ofbijna niet. Zij gaven een

goed beeld van het kunnen van de 16de-eeuwse schilders. Voorbeelden zijn het ge
zicht van de linkse beul op de Geseling van de zeven broers, en het ongelooflijke
mooie gelaat van Maria in het Laatste Oordeel. Eveneens bijzonder knap is de ma
nier waarop de drie heilige vrouwen op de achter grond van de Opstandingmet en
kele penseelstreken zijn opgezet.
De schilders is verweten dat zij naar voorbeelden werkten, niet creatiefwaren. Naar
mate de restauratie vorderde nam de bewondering van Mourik en Mehra voor de
schilders toe. De voorbeelden van Van Oostsanen en Dürer zijn wel als uitgangs-
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Een van de beulen op de Geseling van
de zeven broers.

punt genomen, maar niet slaafs geko
pieerd. Door kleine veranderingen, toe
voeging of weglating van personen,
wordt toch een heel persoonlijkeinter
pretatie gegeven. De manier waarop de
schilder de details van de Opstalldillgzo

rangschikt dat het precies raak isen ook
de ruimte perspectivisch goed wordt
weergegeven, bracht hen tot het inzicht
dat het hier geen slecht of middelmatig
schilder betrof. Doorde Uitstorting van

de Heilige Geest in een kamer te plaat
sen, bracht hij het voorbeeld van Dü
rel' meer in overeenstemming met de
bijbeltekst. De Hel isknap geschilderd,
zowel in vlakverdeling als in de behan
deling van de personen en hun gelaats
uitdrukking. Kortom, ondanks de ver
schillen in kwaliteit die er wel degelijk

zijn, hebben de 16de-eeuwse schilders,

Het mooie gelaat van Maria.

Met enkele penseelstreken werden de

drie heilige vrouwen opgezet.

die in de schemering hun werk moes
ten doen, voortreffelijk werk verricht.
Raadselachtig is dan wel waarom op de
KruisdragingChristus met vier tenen is
afgebeeld.

Een onheil afgewend
Een bizarre episode speelde zich af in

ChrÎstus met vier tenen. 1972. Het Rijksmuseum in Amsterdam
had een grote stapel planken van een

beschilderd tongewelfin depot. Onbekend is uit welke kerk het afkomstig was. Mo
gelijk uit de Sint-Laurenskerk te Alkmaar. Medio 1972 werd het de Grote Kerk van
Naarden aangeboden om te plaatsen in de transepten. Het is zelfs voor een deel
naar Naarden overgebracht, maar het was niet compleet genoeg en het bleek te
klein om twee transepten te vullen. Bovendien zouden aan de restauratie en het op
maat maken zulke hoge kosten verbonden zijn, dat men besloot het beschilderde
beschot lerug te zenden. In plaats daarvan werd in de transepten een nieuw eiken
gewelfbeschot aangebracht. Aanbrengen van het Alkmaarse beschot in de transep
ten zou historisch gezien een ramp geweest zijn.

Voltooiing van het werk
Niet alleen de gewelfschilderingen moesten gerestaureerd. Het was de bedoeling
de trekbalken en het beschilderde hout zoveel mogelijk te handhaven. Liever aan
lassen dan geheel vernieuwen. De loopbrug was praktisch vergaan en is vervangen
door een nieuwe. De beschilderde on

derkant is afgezaagd op 12 mm en ver
lijmd op nieuweikenhout. Van de trek
balken met historische beschilderingen
was er nog slechts één opnieuw bruik
baar. De nog zichtbare decoraties moes
ten dus minutieus van de oude balken

worden overgenomen. Met een kwarts
lamp werden restanten van beschilde
ringen en teksten zichtbaar gemaakt.
Ontbrekende motieven, figuren en be

letteringwerden gereconstrueerd. Deze
werden vanaf de steigers in de kerk zelf

opnieuw aangebracht. Alles bij elkaar
is er een enorm oppervlak onder han

den genomen: De beschilderde gewelf-
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oppervlakken 650 ml, schildering op spanten, trekbalken en korbeIen nog eens
ruim 500 m~

De restauratie van het gewelfbeschot duurde van 1968 tot 1974. De gerestaureer

de schilderingen konden nog niet dadelijk in het werk worden teruggeplaatst. Tij

dens en ook enige tijd na het stomen en stukadoren was daar het vochtgehalte te

hoog voor. Gerestaureerde panelen werden daarom opgeslagen in de 'kunstbun

ker' (een NAVO-bunker) in Appingedam tot het gebouw klaar was. Toen pas werd

het geweltbeschot weer geplaatst. Nog eenmaal werden de schilderingen beoor

deeld op kleur. Waar nodig werden de laatste retouches aangebracht. Tenslotte

moesten de schilderingen gefixeerd worden. Hiervoor adviseerde het Centraal La

boratorium een spuitprocédé waarbij een uiterst brandbare oplossing van kUnst

hars in ethylalcohol werd verneveld. Vanwege het explosie- en brandgevaar van de

alcoholdampen was dit een bijzonder gevaarvolle onderneming. De panelen niet

fixeren echter - het andere uiterste ~ zou de schilderingen op een andere wijze in

gevaar brengen. De kans was dan zeer groot, dat de verflagen gingen afschilferen.

Met tal van veiligheidsmaatregelen omgeven - de brandweerkorpsen van Naarden

en de omliggende plaatsen stonden avond aan avond paraat - werden steeds twee

panelen Iegelijk behandeld. In enkele weken werd dit riskante karwei tot een goed

einde gebracht. Daarmee was een gigantisch en gedurfd kUllst\verk na eeuwen weer

in zijn oorspronkelijke staat le bewonderen.

terwijl de andere panelen na de restauratie de indruk wekken wel compleet te zijn.

Er is toen de panelen in bewerking waren geen beslissing genomen over het al dan

niet noodzakelijkzijn van de completering van de engelen. Iconografisch klopt dat
niet.

De koorsluiting vraagt om aanvulling. Zou het daarom niet beter geweest zijn om

de restauratie van 1735 als basis te nemen om een completer geheel te creëren? De

18de~eellwse veranderingen waren historisch ook interessant. 2ulkeen aanvulling

moet wel in de juiste stijl gebeuren. Dat vergt nader onderzoek naar de groep van

de mensen die hier gewerkt heeft. Sommige gezichten op de schilderingen verto

nen overeenkomst met die van de Meester van AJkmaar. Het huismerk op het plat

farm ook. Goed onderzoek blijft nodig (3).

2. Het Centraal Uiboratorium voorOnderwek van Voorwerpen van KUllsten \Vetensch~lp leAm
sterdam. Tegenwoordig Instituut Collectie Nederland.

3. Wanneer we aannemen dal alle panelen gekopieerd ~ijn, dan m()("tnct ZOlang gexocht worden
tOl alle voorbeelden gevonden zijn. Nemen wc daarenlegen aan dat. om '.'at voor reden ook.
sommige wel zijn gekopieerd rnaar andere niN, dan is de naam van d•••schilder belangrijk..

De Omroeper, jaargang ]990 (€ ]0,50), ]995, 19%, 1997, 19911,1999 (€ 11,50),

2000.2001 en 2002 (€ 12,50), 2003 (€ 15,-) perjaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, 'degeschiedenis van Berghuysen en Kommerrust' € 16,

Tussen Zandbergen en Valkeveen, 'negentiende eellwse 'Wandelingen' over

de buitenplaatsen van}.P. van Rossum'€ 16,-

Gids voorde vestingwerken van Naarden € 16,-

De ka..1rtvan Fabius, facsimile van Naarden en omgeving in full-color € 7,-

De kaart van Ou MOlllin (1748), facsimile\'an Naarden en omgeving in full-color €8,25

De zanderijen kaart (1817), facsimilevan Naarden en omgeving in full-color € 8,25

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

Beste/adres: Gamoordmam 16, '411 RH Naardell, lel. (035) 694686()Dat geldt ook voor het werk in de koor

sluiting. In tegenstelling tot de andere

panelen is de koorsluiting incompleet,

Evel1 als de schilder Evert de Bruijl1 in

de 19de eeuw, lieten ook MOl/rik eu

Mellra na de restauratie hUtlllamell

achter op het gewelf

De nabeschouwing van Mourik

Nadat hjj zijn werk voltooid had, zette Mourik tenslotte wat overdenkingen op pa

pier. Hij was een begaafd decorateur en gewend om prachtig gaaf werk afte leve

ren. Hij beschrijft hoe hij de neiging heeft moeten onderdrukken om datgenewat

hij beschadigd aantrof te gaan verduidelijken, te gaan vervolmaken. Hoe zijn be

tere ik hem influisterde, dat hetgeen ori

gineel is vooral origineel moest blijven.

Daarbij is tratteggio een veilig hulp

middel. Daarmee wordt een duidelijke

scheiding aangebracht. Bovendien raak.

je niet verdwaald in je eigen retouches.

Maar tratteggio is geen gebod. En uit

eindelijk had hel hem toch niet geheet

bevredigd.
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Agent in verzekeringen sinds 1890

Herinneringen aan Johannes van AJtveer (1861-1946)

Edy van de Witte-van Altveer

oudere Naarder die 'Ariááls-

Ei

Van Altveer, maar dat

in /981 ziÎn overlij-

Rijk van Altveer was een heer en deed dus

in verzekeringen. Armvallkelijk

lette.

haalde hem

Vitusstraat op weg naar zijn klanten.

een daadkrachtige Naarder,

de vergetelheid zijn ontrukt. (Red.)

Mijn voorvaderen komen uit Saint Dcnis, nu een voorstad van Parijs. De oudste
van wie ik gegevens heb kunnen opsporen, heette Guilichmus, oud-Frans voor
Willcm. Zijn familienaam luidde I'Alfaire. Deze onmiskenbaar Franse naam ver
basterde op den duur tot Van Altveer, nadat deze hugenoot omstreeks 1628 naar
het land van Nijmegen was gevlucht. De eerste Van Altveer in onze omgeving was
ene Frederik, die in de eerste helft van de 19de eeuw op Oud Bussem een boeren

bedrijfhad. Twee van zijn dochters huwden met de broers en boeren Gerriten Wil
lem Brouwer die op Oud Valkeveen hun beroep uitoefenden. Een zoon van Fre-

Johannes van A/tveer (/861-1946),

man met vele fUllcties in Naarden.

derik werd de eerste Naarder in de familie. Hij ging in de Bussumerstraat wonen,
waar in 186] Johannes, mijn grootvader, werd geboren. Het is deze Johannes die
in het Naarden van toen tot een bekende persoonlijkheid uitgroeide en over wie ik
het in dit verhaal vooral over wil hebben.

Mijn grootvader lrouwde in 1885 met de uit het Gelderse Heerde afkomstige Hen
drikje van Omvcrkerk Sleyster. Het echtpaar vestigde zich op het adres Kerkpad
231. Dal huis bestaat nog steeds en heeft nu het adres Bussumerstraat 1.Hendrik
je schonk het leven aan drie dochters en twee zonen, maar in 1894 sloeg het onheil
toe. Ze leed aan tbc en overleed op 27 januari 1895. Kort daarop overleden ook haar
zoontjes aan dezelfde slopende ziekte en stond mijn grootvader als jonge weduw
naar er met drie dochters alleen voor. Die moeilijke periode was echter van korte
duur, want een tweede huwelijk volgde nog in hetzelfde jaar. Zijn nieuwe vrouw
werd de Naardense Evertje de Rijk, een dochter van Wïllem, een boer en wannoe
zier uit de Kooltjesbuurt. Grootvader verhuisde spoedig naar het grote witte huis
op de hoek van de Sint Vitusstraat en de Wijde Steeg waar Evertje een kruide
nierswinkel ging drijven. De winkel van 'Kasteel' hoor je nu nog wel in de Vesting
zeggen, maar Kasteel kwam er pas veel later in.
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toen het pand werd verbouwd.

Mijn grootvader was aannemer van beroep. Bij wie ofwaar hij het vak geleerd heeft,

weet ik niet, maar hij verstond het uitstekend. De trap met 'uitslag' in de latere wo

ning van mijn ouders was zijn meesterproef. Verschillende Naarders, waaronder

Jaap Frakking - we praten dan over de grootvader van de huidige aannemer in de

Turfpoortstraat - hebben het vak bij hem geleerd.

Grootvaders stiel was hetopkopen van vervallen vestingpandjes. Die kon je in zijn

tijd voor een appel en een ei verwerven. Hij knapte ze op, verkocht ze of zocht naar

een huurder. Dat laatste was meestal de praktijk en daarom moest iedere week een

rondje door de Vesting worden gemaakt om de huurpenningen, nooit boven een

gulden per week, te innen. In zijn jon

ge jaren beperkte het werk zich vrijwel

uitsluitend tol de Vesting. Buiten de

wallen stonden weinig huizen en wer

de~l er, vanwege de militaire verbods

bepalingen, maar weinig bij gebouwd.
Binnen de wallen ontbrak de ruimte

voor uitbreiding. Slechts twee keer werd

hem bij inschrijving de opdracht ge

gund voor een nieuwbouwproject in de

Vesting. Een van die woningen staat er

nog. Het is het op een na laatste huis in

de Turfpoortstraat. Nummer 57 staat

er op deur, maar oudere Naarders noe

men het nog steeds het huis van 'De

Kloet'. Dat was een lange man, waarvan

gezegd werd dat hij zijn schaapjes wel

op het droge had. Het andere door

grootvader gebouwde pand was de bo- van Altveer en de Bussumse architect H.

dewoning tegen het Stadhuis. Streef- EverIs.

tingstijd kenden we niet. Meestal was het pas tegen middernacht wanneer mijn

groot1l10eder de sleutel in het slot van de winkeldeur omdraaide. Grootvader moest

dan, na hetve\e werk dat hij overdag al had verzet, de boel nog opruimen en dwei

len. Met grootmoeder ging het vanaf haar 40ste levensjaar niet meer zo goed. Ze

kreeg de ziekte van Parkinson, waardoor dochter Heintje de winkel is gaan doen.

Maar ook Heintje sukkelde met haar gezondheid, waardoor haar schoonzuster

(mijn moeder) vaak moest invallen. Heintje overleed in 1931 en een jaar ofvierla

ter werd de winkel verhuurd aan). Kasteel. Diens vrouw zette de kruidenierswin

kel voort en hijzelf repareerde fietsen. Hij stond bekend als een uitstekend meca
nicien.

In de winkel was het een gezellige be

doening. De klanten stonden er altijd

rustig te keuvelen om nieuwtjes uit te

wisselen, want een radio hadden toen

nog maar weinig mensen in de Vesting.

Dat ging tot 's avonds laat door, een slui-

De winkel kan ik me nog goed herinne

ren. \Ve woonden er vlakbij op Sint Vi

tusstraat 39 en sinds 1936 er pal tegen

over op nummer 24. Het pand zager toen
wat anders uit dan nu. De winkeldeur

was aan de Sint Vitusstraat (het huis be

staat sinds de jaren zestig uit twee apar

te woningen elk meteen voordeur in de

Vlijde Steeg) en als je binnentrad zag je

links meteen de toonbank met koperen weegschaal en grote rode koffiemolen. Naast

grutlerswaren werden ook producten als petroleum, medicijnen en klompen ver

kocht. De klompen stonden uitgestaJd in de zogeheten klompengang,een lange door

loop, evenwijdig aan de Wijde Steeg, die uitkwam op het erfachter het huis. Vanuit

de winkel leidde een deur naar de huiskamer, die, om de inkijk te beperken, van bo

ven voorzien was met in kantpatronen mat gegraveerde ruiten. Een andere deur gaf

toegang tot een opkamertje met daaronder de kelder. Het gehele souterrain kon wor

den afgesloten met een luik in de winkelvloer. Onder het luik stond een houten trap

petje en was je eenmaal beneden, dan moest je uitkijken niet je hoofd te stoten tegen

de dikke balken. In die koele ruimte lagen kazen op planken, wijn stond in schappen

en op de met geglazuurde plavuizen bevloerde bodem bevonden zich kruiken ge

vuld met olie. Een nauw mangat gaf toegang tot een duistere kruipruimte met twee

middeleeuws uitziende nissen in de muur. Daar lagzoul opgeslagen.



In die bedrijfsruimten aan de Sint Vitusstraat heeft mijn grootvader een groot deel
van zijn leven zijn opdrachten uitge
wer~t. Daarbij werd hij geassisteerd
door timmerman Jaap van den Berg uit
de Turfpoortstraat. Die bleef zijn hele
leven bij hem in dienst. De mensen
werkten in die tijd door tot ze dood
gingen. Timmerman Piet Overeem was
ook al zo'n trouwe toegewijde knecht
net als metselaar Dorus Koopmanschap,
die een van grootvaders huisjes in de
Sint Vitusstraat huurde. De opslagplaats vall Van Altveers

Opa Johannes, zo noemden we hem al- bouwmaterialen ill de Sint Viwsstraat

tijd, deed in mijn ogen spectaculaire
klussen. In 1910werkte hij aan de res
tauratie van de Grote Kerk en bouwde

van houten palen en touwen enorme
steigers tot op grote hoogte. De spits

club. Opa was eigenaar van al de hier genoemde panden. Twee ervan, de opslag
ruimte en de boerderij, werden in 1938 gesloopt en vervangen door drie moderne
woonhuizen. Toen is ook de steeg versmald tot wat er nu nog van over is.

Het werk- ell woolldomeill vall de Vall Altveers. De Ilummers verwijzen naar de ill

dit artikel besproken pandelI ell ruimtelI.

Grootvaders aannemerswerk werd

voorbereid in bedrijfsruimten in de Sint
Vitusstraat. Pal naast de winkel, op Sint
Vilusstraat 35, had hij in een vervallen
woonhuis zijn opslag voor cement, hout,
steigertouw en andere bouwmaterialen. Na hem heeft koperslager Rob er nog een
tijdjeeen werkplaats in gehad. Rechtservan was een doodlopend steegjewaar stei
gerpalen rechtop tegen de zijmuur stonden. Aan de andere zijde van het steegje
grensde de boerderij van Sertha en Marie de Gooijer. Toen die naar de Raadhuis~
straat verhuisden, heeft postbode Bossenbroek er nog enige jaren in gewoond. Hij
gebruikte de koestal voor het vetmes
ten van konijnen voorde verkoop. Aan
de andere kant van de boerderij was een
brede steeg, die ook doorgang naar de
Bussumerstraat mogelijk maakte. Hal~
verwege die steeg lag de werkplaats van
mijn grootvader. Het gebouw bestaat
nog steeds en bevindt zich achter het
woonhuis Sint Vitusstraat 39. Het is te

genwoordig in gebruik bij een toneel-

later Kasteel, gevestigd.

kerk, de toenmalige gemeentebode, ging
er wonen. Helaas is die karakteristieke

woning, vooruitlopend op de bouw van
het Stadskantoor in 1982 afgebroken.

ernaast werden in

DeRaadhuisstraat omstreeks 1950, met

achter het Raadhuis de karakteristieke
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van de toren is toen ook door hem vernieuwd. Eens in de zoveel jaar werd de haan

van de toren gehaald. Klimwerk zonder brokken te maken had hij vaker gedaan en
daarom was dat werk aan hem voorbehouden. De ruim een meter hoge haan ver

huisde dan tijdelijk naar de plaats achter de winkel, waar meester-schilder Herman
Kruijswijk uit de Pastoorstraat een nieuw laagje bladgoud aanbracht.
Naast aannemer was mijn grootvader ondercommandantvan de vrijwillige Naar
dense brandweer en uitvaartleider van de protestantse begrafenisvereniging Gods

Akker. Typisch bezigheden voor zelfstandigen. Je moest immers altijd overdag be
schikbaar zijn. Zo waren de dragers van de concurrerende begrafenisvereniging
bijna allemaal meester-schoenmaker van beroep. Dat gezelschap heeft daardoor
tot in lengte van jaren de bijnaam 'de Scheve Hak' moeten aanhoren.
Zich inzetten voor zo'n vereniging was natuurlijk niet zonder enig eigen belang. Als

aannemer moest je over een omvangrijk 'netwerk' beschikken en in het verlengde
van het één lag vaak het andere. Deelname aan het bestuur van de plaatselijke en al
uitde 17deeeuwstammende 'dooiebus' van de Flm~eel- en Zijdewevers lagdan ook
al voor de hand. Grootvaders naam vinden we in de hoedanigheid van 'zeven man'
dan ook meennaJen terug in de oude boeken van de7.einstelling. Zo'n functie le
verde, hoewel bij toerbeurt verricht, vaak de order op voor het leveren van een doods
kist. Mijn vader, destijds een vrij forse jongeman, moest er dan in gaan liggen om
de maat te bepalen. Die maat overigens pakte ,~eleens verkeerd uit. Bij het kisten
van het lijk bleek de kist toch te krap te zijn bemeten. Oneerbiedige forceringen wa
ren dan de praktijk. ZÓwilde mijn grootvader het voor zichzelfin ieder geval niet.
Eens gafhij ons mee: 'Denk erom dat je erbij bent wanneer ik gekist wordt!'
Een begrafenis ging in die tijd nog met de koets. Evert Kos, boer aan het Kerkpad,
zat altijd op de bok. Mijn grootvader liep vooruit met een steek in de lengterich
ting op het hoofd (de Scheve Hak droeg hem overdwars) en slipjas met zilveren
tressen. De dragers droegen een steek en kostuums met zwarte tressen. Wat heb ik
als jong meisje bij mijn grootouders vaak gespeeld met die interessante attributen.

Grootvader deed ook in verzekeringen. Stadsarts dokter Keizer uit de Cattenha

gestraat had, evenals collega dokter Van Ughelen, een eigen ziekenfonds. Wat daar
aanvankelijk voor betaald moest worden, weet ik niet meer, maarvlakvoor de Twee
de Wereldoorlog bedroeg de premie 23 cent per week. Je had dan recht op de huis
artshulp plus geneesmiddelen. Die medicijnen verstrekte Keizer zelf vanuit zijn
huisapotheek. Specialistische hulp in het ziekenhuis kon voor 6 cent extra worden
bijverzekerd. Voor nog geen twee tientjes per jaar was je dus klaar. Daarbij moet
wel worden vermeld dat de gemiddelde vestîngbewoner in die tijd voor zo'n be
drag wel een week moest werken.
Wekelijks ging grootvader met de fiets - zo'n ouderwetse met een lange op- en af
stapstep aan de achteras - huis aan huis om de premie te innen. Van de opbrengst

Johannes van Altveer met Dirk van de Witte omstreeks 1938.

kreeg hij een percentage en voor ieder nieuw lid een bonus. Toen mijn vader het ver
zekeringswerk in 1936van hem had overgenomen, bedroeg die bonus een gulden.
De zaterdag was een belangrijke dag, want dan had iedereen zijn loon ontvangen
en moest je de premie snel zien te innen. Kwam je op maandag, dan vingje bij veel
gezinnen bot, want dan was het geld al uitgegeven en leefde men op de pof verder.
Best·veel vestingbewoners verkeerden in die dagen in financiele nood. Het Bur
gerlijk Armbestuur, waarvan grootvader twintig jaar de voorzittershamer han
teerde, moest maandelijks vergaderen om te oordelen over aanvragen van nieuwe
behoeftigen. Het ziekenfondswerk heeft grootvader al in de 19dc eeuw opgepakt.
Daar kwam toen al snel 'De Utrecht' bij waarvoor hij in de Vesting levens- en be
grafenisverzekeringen afsloot. Veertigjaar lang heeft hij het werk voor deze maat
schappij gedaan. Het ziekenfondsjevan dokter Keizer, later van zijn opvolgerdok
ter Verburgt, werd in de oorlog opgeheven.

Toen mijn grootmoeder ziek werd, kwam er voor dag en nacht een huishoudster
in huis. Het werd de aanleiding voor grootvader om het wal rustiger aan te gaan
doen. Grootmoeder overleed in 1943. Aan acht kinderen had zij het leven ge

schonken, van wie er twee vroeg zijn overleden. Allen kregen een gedegen school
opleiding. Omstreeks 1936, grootvader was toen 75 jaar, is hij stil gaan leven. Toen
hij in \946 overleed, liet hij voor ieder kind (negen in getal) een huis na. Ik heb nog
steeds grote bewondering voor hem.



De lunetten aan de Karnemelksloot en hun rol

tijdens het Beleg van Naarden in 1814

Henk Schaftenaar

In het gemeentearchiefvan Amsterdam stuitte ik op twee prenten van Jacob Nep

veu die de lunetten of zoals de tekenaar ze noemt de 'Verschansingen aan de Kar

nemelksloot' tonen ten tijde van het Beleg van Naarclen in 1813-' 14.Het betreft ta
fereeltjes binnen de omwalling van deze verdedigingswerken waarop behalve de

bezetting, in dit geval manschappen van de Nationale Garde van Amsterdam,

schanskorven en allerhande wapentuig zijn afgebeeld. De pen- en penseelteke

ningen van Nepveu geven een moment van relatieve rust weer in een ongemeen

harde strijd. Een gardist staat, genoeglijk een pijpje rokend, zelfs in de fortgracht

te hengelen. Ongetwijfeld zijn de plaatjes naar de werkelijkheid getekend. Dezelf

de gemoedsstemming in strijdtaferelen vinden we ook veelvuldig terug in teke

ningen en schilderijen die tijdgenoten van Nepveu zoals Van Os, Van Ravenswaaij

en Bolten over de oorlogswintervan 1813-'14 maakten.

Het Beleg van Naarden verkeerde in april 1814 in de eindfase. Die werd overigens

niet afgesloten dooreen eclatante overwinning van de Hollanders op de in de Ves

ting gelegerde Franse brigade. Integendeel, louter een bevel van de nieuwe Franse

regering na Napoleon om vestingen buiten het grondgebied van het oude Frank

rijk te verlaten en over te geven aan de

Bondgenoten, maakte een einde aan de

strijd.

De gevonden prenten van Nepveu

vormden de aanleiding voor het on

derstaande verhaal. Zij verbreden de al
bestaande kennis omtrent wat zich af

speelde in en rond de 'Verschansingen'

alvorens het daadwerkelijk tol vrede
kwam.

Een hoognodige verbetering

De plek die Nepveu tekende was al heel

lang een cruciaal punt in de verdediging

van de vesting Naarden. [n 1787 werd

ter hoogte van het Laegieskamp een
inundatiesluis in de Karnemelksloot
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aangelegd. Die voorziening was noodzakelijk om het water te kunnen vasthou

den bij een onderwaterzetting van het gebied rond de stad. Zonder een sluis zou

het water wegstromen in de richting van 's-Graveland en ervan een inundatie niets

terechtkomen. Ter bescherming van de sluis werden aan weerszijden eenvoudige

aarden verdedigingswerken gegraven, die met een gracht werden omgeven.

De in 1787 gebouwde sluis moest een in verval geraakt houten steekgebint, dat in

1748 bij een inundatieproefwasaangelegd, vervangen. In de directeomgevingwer

den gelijktijdig ookandere zwakke plekken in de verdediging geconstateerd. On

der meer bleek het gedeelte van de ringdijk van de Naardermeer tussen de Karne

melksloot en de boerderij Stadzîchtte hoog. Daarlangs zou een aanvallerongezien

een doortocht in westelijke richting kunnen maken. Verder bevond zich ter hoog

te van de huidige Verlengde Fortlaan een natuurlijke, slechts 150 meter brede zand

rug, die door een belegeraar zonder alle veel moeite kon worden doorgraven, waar

door ook al inundatiewater zou kunnen wegvloeien naar de Hilversums Meent.

Kortom, een sluis mét gedegen verdedigingswerken was ter plaatse een absolute
noodzaak.

Een sluis zonder waarde

Hun deugdelijkheid en effectiviteit zouden de nieuwe sluis en de schansenkunnen

bewijzen in de winter van 1813-' 14 toen rond de Vesting een echte oorlog uitbrak.

Helaas voor de militairen kwam daar niets van terecht. De oorlogsomstandighe

den ontwikkelden zich geheel anders dan die welke de ingenieurs van de Genie in

hun infrastructuur hadden uitgedacht. De Franse brigade bleek heer en meester

in de Vesting en liet zich de rol van verdediger opgedrîngen. De Hollanders waren

daa~door gedwongen de rol van aanvaller te vervullen. Een rol waarin ze gezien

hun militaire traditie minder bedreven waren. Het uitte zich dan ook in een traag

op gang komende blokkade van de Vesting en in een uiterst rommelig verlopende

strijd.

Nog afgezien van vele technische onvolkomenheden die aan een inundatie van

Naarden zouden kleven, was een onderwaterzetting van het terrein rond de stad

voor de ingesloten Fransen al helemaal geen bruikbare optie. De brongebicden

voor het inundatiewater waren namelijk in Hollandse handen. De sluis met zijn

werken aan de Karnemelksloot bleek voor de verdediging van de stad van nul en

gener waarde. Sterker nog het complex werd door de Fransen als een hinderlijk

hoog gelegen obstakel beschouwd vanwaaraf een belegeraar met geschut de slechts

elfhonderd meter verderop gelegen stad onder vuur zou kunnen nemen. Dat leek

dan ook te gebeuren. Het was de eerste strategische zet van Van den 80sch, de ko

lonel die het commando over de Hollandse gewapende macht in het Beleg van
Naarden voerde.
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Van den Bosch valt aan

Om zes uur in de ochtend van 14 december 1813toog Van den Bosch, aan het hoofd
van 180 man, naar de schansen om deze in te nemen. De Fransen, die er slechts een
kleine bezetting in stand hielden, schatten tegen deze overmacht hun kansen als
nihil in en vertrokkcn schielijk, nog vóór Van den I30sch arriveerde. Zonder slag
of stoot viel het verdedigingswerk in handen van het Hollandse leger. De kolonel
was evenwel genoodzaakt om zijn afdeling 's avonds wcer terug te trekken op
's-Graveland, omdat ook hij op dat moment nog niet beschikte over voldoende
manschappen om de lunetten permanent bezet te houden. Ook logistiek gezien
was alles nog niet in kannen en kruiken. Pas in maart 1814 werd er in de lunet aan
de oostzijde van de Karnemelksloot een batterij voor zwaar geschut opgeworpen.
Beide lunetten werden toen in een betere staat van verdediging gebracht. De borst
weringen werden verzwaard en de oude kelen (toegangen naar de lunet), die nog
naarde Vesting waren gekeerd, werden met aarde dichtgeworpen. De Fransen pro
beerden deze werkzaamheden te verstoren door vanaf de vestingwallen voortdu

rend granaten in die richting te schieten. Om een eventuele aanval van de Fransen
te kunnen weerstaan, kregen de lunetten ook een volwaardige bezetting.

De Fransen breken uit

Op 14maartvolgde het eerste wapenfeit. Om achtuur 's ochtends daalden kanons
kogels neer in de omgevingvan de lunetten. Een uur later verliet Phaffenrath, een
Franse kolonel, mei een detachement van 150 man, de Amsterdamsche Poort voor

een uitval richting lunetten. Gewapend met een twaalf- en drieponder marcheer
de de bezetter over de Meersteeg (nu de Meerstraat) in de richting van de lunetten
met de bedoeling deze te bemachtigen en onbruikbaar te maken. In en rond de lu
netten lagen op dat moment drie tot vierhonderd Hollandse soldaten, die zich goed
hadden verschanst. Toen de Fransen onder het bereik van hun geschut kwamen,
volgde ereen hevig vuurgevech lover en weer, waarbij wwel veldgeschut als gewe
ren werden gebruikt. Phaffenrath zag het ongelijke van de strijd in en liet om elf
uur nog 80 man extra uit de Vesting aanrukken. Hoewel ter ondersteuning van de
aanval meer dan 300 schoten vanaf de vestingwallen in de richting van de lunetten
werden afgevuurd, konden de Fransen hun strijd niet volhouden en moesten ze
zich terugtrekken. Pas om half twee 's middags hield het vuren op. De bezetting
van de lunetten telde drie gesneuvelden. Het verlies aan Franse zijde was drie do
den en hvee gewonden. Vijfvan Phaffenraths manschappen waren krijgsgevangen
gemaakt.

Jean FaIba, de onverschrokken en roemruchte Franse kolonel der Étrangers, for
ceerde op 24 maart andermaal een uitbraak. Met een detachement van 400 huur
soldaten en een veldstuk, dat hij evenwel bij de Amsterdamsche Poort liet staan,
trok ook hij in de richting van de lunetten. Achter het huis van Nllboer, een boe

renwoningdievoorbij de boerderij Stadzicht was gelegen, wasdoor de Hollanders
als vooruitgeschoven post een batterij ingericht. Deze was door een bedekte weg
metschanskorven met de westelijke lunet verbonden. Deze batterij was Falba'seer
ste doelwit. Het Hollandse steunpunt werd vernield en het huis van Nllboer, na
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De lunetten nadien

Hoe Nepveu's 'verschansingen' er op 31 mei 1814 voorstonden, is te lezen in een
rapport van de kapitein/ingenieur Valter: 'De Lunetten aan de Karnemelkslootzijn

door de onzen van gedaante veranderd, zodatdezelver keelen heden face tegen de ves

ting maken.' Die omgekeerde positie vertoonden ze ook nog in 1837. Het duurde
zelfs tot 1868eer ze in de juiste stand werden hersteld. Vijf jaar later, in 1873, werd
een begin gemaakt met een aanzienlijke verbetering van beide lunetten. Vanafdie
tijd werd niet meer over 'lunetten' gesproken, maar over de 'batterijen', de 'werken'
of de 'forten' aan de Karnemelksloot. De grachten werden verbreed tot 23 meter
en aan de zijde vanwaar men een aanval kon verwachten, zelfs tot 40 meter. Iede
re batterij kreeg een eigen bomvrij logiesgebouw en een dito schuilplaats met mu
nitiemagazijn. Die laatste gebouwen werden in de Eerste Wereldoorlog afgebro
ken. In 1929 werden de niet meer voor militaire doeleinden gebruikte forten ver
kocht aan de gemeente Naarden. Tegenwoordig hebben hvee scoutinggroepen er
hun onderkomens. De natuurlijke omgeving van de forten nu ademt een vredige
sfeer uit en is met de nabij gelegen Laegieskamp de moeite van een bezoek zeker
waard.

plundering, in brand gestoken. De lu
netten zelf waren echter zodanig ver
sterkt dat Falba het verstandiger achtte
om het gevecht daar maar niet aan te
gaan. Met één gewonde trok hij zich in
de Vesting terug. Vier van zijn man
schappen, een andere bron spreekt van
tien tot twaalf, deserteerden. ,

Witte vlag als sein voor feestvreugde
Hoewel het uit de in dit artikel openo
men tekeningen zeker niet valt af te lei
den, werden de lunetten aan de Karne

melksloot als de gevaarlijkste post in de
Hollandse belegeringslinie rond de Ves
ting gezien. De manschappen hadden
er een zeer zware dienst te volbrengen.
Op vrij korte afstand van de stad waren
ze gelegerd binnen het directe bereik
van de Fransevuurmonden op de hoge
vestingwallen. Na de strijd vond men /814en werd in

in een weiland ten noorden van deoos- van de ,;/ui,; ,,,'oa-

telijke lunet de grond doorwoeld met
kanonskogels en houwitsergranaten.
Nog tot in de vorige eeuw spraken be
jaarde Naarders van het 'houwitser-
veldje'. Op de plek, waar nu het rioolgemaal aan het eind van de Verlengde Fort
laan staat, worden soms nog al dan niet gevulde projectielen ontdekt.
Ook de verbinding tussen de lunetten en het kwartier van de Hollandse hoofd
macht bij 's- Graveland was slecht tenoemen. De weg langs de Karnemclksloot was
zo moerassig dat die met rijshout en andere materialen voortdurend moest wor
den opgevuld om nog enigszins begaanbaar te houden.

Door al deze narigheid ishet dan ook niet verwonderlijk dat toen op 7mei de Fran
se tricolore op de toren van de Grote Kerk werd vervangen door een wit exemplaar
en even later door de Nederlandse driekleur, het strijdtoneel op de lunetten ogen

blikkelijk veranderde in een locatie voor een feestje. Een ooggetuige schreef er het
volgende over:
'De lunette, voorheen een schrikbarend verblijf voor de brave burgerij, was nu in een

meisjes blijde

wapperde.'

van sparren en dennen

omgeven bedekte weg, waarop

de met

>nmerd
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De oudste foto van Naarden ?

Flevorama in 1862

Henk Schaften aar

In De Omroeper van september 2002 publiceerden we enkele fOlo's uit 1868 van
het landgoed Draftla. Het leek erop dal dat de oudste foto's waren die ooit in Naar

den werden gemaakt. Tot onze verrassing maakte Bas Dudok van Heel ons erop at

tent dat er in de contreien van Valkeveen al eercler plekjes op de gevoelige plaatwer

den vastgelegd. Een 141 jaar oude foto van een van die plekjes is in dit artikel op
genomen. \Ve zicn daarop het landhuis Flevorama in het jaar 1862. De foto werd
waarschijnlijk gemaakt in opdracht van de succesvolle zakenman A.E. Dudok van
Heel (1802-1873). Wie de fotograaf is geweest, durven we niet met honderd pro
cent zekerheid zeggen, hoewel we wel een vermoeden hebben.

Omstreeks 1860 verkeerde de fotografie nog min of meer in het beginstadium en

voor het verkrijgen van resultaten was men aangewezen op specialisten. Glaspla
ten moesten meteen na de belichting ter plekke worden ontwikkeld en daar was
nogal wat vakkennis voor nodig. De fotograaf moet dus een vakman zijn geweest,
die bovendien bekend was bij de familie Dudok van Heel. Hoewel er in 1866 alleen

in Amsterdam al44 fotografen werkzaam waren, gaan om de hieronder aangege
ven redenen onze gedachten ogenblikkelijk uit naar PieterOosterhuis (1816-1885),

de Amsterdamse fotograaf van wie een omvangrijk oeuvre bekend is.

Pieter Oosterhuis was aanvankelijk tekenaar en schilder. In 1851 verruilde hij zijn
vak voor dat van fotograaf en vestigde op zijn huisadres, toen aan de Nieuwezijds
Achterburgwal, een 'Atelier Photographique et Daguerréotypie'. Daar kón men
zich fotografisch laten portretteren. Omstreeks 1857, na de uitvindil1gvan het nat-

Flevorama in 1862. De tot nu toe oudst bekende foto van een plekje in Naarden.



te-collodiumprocédé, is Oosterhuis zich gaan toeleggen op het maken van stads
gezichten. Van zijn hand is dan ook een grote collectie stadsgezichten (niet van de
vesting Naarden ) bekend. Ook richtte Oosterhuis zijn activiteiten op de industriële
fotografie. Zijn vroegst bekende foto's van dat genre dateren uit 1862. Het is een
map met twaalf opnamen van het exterieur, interieur en enkele machinerieën van
de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen aan de Oosten burger
gracht te Amsterdam. In de jaren dievolgden werd deze fabriekeen belangrijkeop
drachtgevervoor hem. De opriGhters van de fabriek waren P.van Vlissingen en A.E.
Dudok van Heel. De laatste had er de functie van administratief directeur. Via de

opdrachten voorde fabriek moeten Dudokvan Heel en Oosterhuis elkaar dus goed
hebben gekend. Het lijkt daarom onlogisch te veronderstellen dat een andere fo
tograaf dan Oosterhuis het plaatje van Dudok van Heels nieuwe huis in Naarden
zal hebben vastgelegd.

De foto van 1862 isgemaakt vanaf wat nu de Flevolaan heet, even voorbij het late
re in Noorse stijl gebouwde huis de Viersprong. We zien Flevorama in haar vroeg
steverschijningsvorm. We weten dat in mei 1858de eerste steen voor het huis werd
gelegd. Het jaartaJ 1859 hoort bij de oplevering en op 30 mei 1863 bestond het hou~
ten koetshuis bij de brug niet meer. Voor de foto blijven dus alleen nog de zomers
van de jaren 1860, 1861 en 1862 over. Het jaar 1860 lijkt gezien de staat van het

groen te vroeg. Onze voorkeur gaat uit naar 1862. Ook al omdat op 26 juni van dat
jaar Oosterhuis de fotorapportage voor Dudok van Heels fabriek maakte.

Opmerkelijk in het beeld zijn verder de houten brug en de zanderijsloot op de voor

grond. Een dam geeft toegang tot de weide voor het huis. Die situatie kenden we
tot dusver niet van latere oude foto's.

Een nogal donker uitgevallen plaatje
van pakweg tien jaar later,genomen van
af de Huizerstraatweg, laat al geheel an
dere omstandigheden zien: de zande
rijsloot is gedempt, de brug is vervan
gen door een in stecn uitgevoerd geheel
andcr model en van het nieuwe koets

huis vangen we nog net een glimp op

Het

Flevorama omstreeks 1872. De zanderijsloot is verdwenen en de houten brug ver

vangen door een stenen model.

vanuit het bos. Bij hct dempen van de sloot hoort het jaartal 1867. Wanneer de
brug vervangen is, weten we nog niet.
Leuk is tot slot het tafereeltje op de voorgrond: een boerenfamiJie te midden van
een knollenveld langs de Flevolaan. Ofgrocitersoms wat anders? Wie het weet mag
het zeggen.
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Herinneringen van een eersteprijswinnaar

de buitengracht die met haarwallen een

schilderachtige sfeer uitstraalde. Latcr
werd het decor voor het evenement de

hoofdgracht tussen de bastions Turfpoort

en Promers. Dat was ook hetgeval in 1952

toen eary Val/derge/d aan de gonde/vaart

deelnam. Hier volgt het verhaal van een

AmerikaanseNaarder. (Red.)

Oude Haven nummer 22, tot 1956 het

woonhuis van Opa van der Geld die

roeibootjes verhuurde.

Mijn vader en ik dachten dat het best leuk zou zijn om onze bootjes in de origine
le Venetiaanse gondels te veranderen, temeer omdat in 1952 als naam voor het
spektakel 'Een Venetiaanse Nacht' was gekozen. Voortbordurend op dat idee maak
ten we een werkplan en gingen we aan de slag. Eerst moesten onze bootjes naar de
binnengracht worden gevaren. Vanaf onze ligplaats in de Oude Haven, voeren we
door de buitenvestinggracht naar de startplaats, waarbij maar liefst zes bruggen en
hvee nauwe doorgangen werden gepasseerd. Een zeer lastig obstakel vormde de
brug in de Kapitein Meijerweg. Die was zo laag dat mijn vader zijn boot voor de
helft met water moest laten vollopen om er onderdoor te kunnen komen. Met mijn

kano ging het gemakkelijker: plat op de bodem liggend, trok ik me er onderdoor.
[n de gracht voor bastion Promers kon het opbouwwerk beginnen. Van een aan
nemer kregen we wat betonijzer, waaruit we de vormen van een gondel naboot
sten. Het geheel werd beplakt met gekleurd vliegerpapier, dat we kochten bij de
snoepwinkel Pouwtje in de Marktstraat. Bij slager Doorenspleet daarnaast werden
de eerste glazen potjes voorde verlichting ingezameld en na een rondje langs meer
winkels hadden we al gauw het streefgetal van 100 stuks bijeen.

Begin jaren vijftig hadden mijn vader
en ik beiden een bootje: hij een ijzeren
boot en ik een zeilkano. Elk jaar werd
er in Naarden met Koninginnedag een
gondelvaart gehouden waarbij het ons

was opgevallen dat er eigenlijk nooit echte gondels werden nagemaakt. Meestal
bleven het schuiten waarop Naardense bedrijven, winkels en verenigingen, met
wat versieringen en verlichting, reclame voor hun handel of activiteiten maakten.
De grootste schuit was altijd die van aannemer Hartong. Hij was ook, als ik meniet
vergis, de penningmeestervan het organiserende comité. Naar hem moest ik in ie
der geval toe om het inleggeld te betalen. Het precieze bedrag weet ik niet meer,
maar wel dat voor een grote boot vijf keer zoveel inschrijfgeld betaald moest wor
den als voor een kleintje.

Penngrove.

Wiflem en moeder Barbara,

opg"",nd',",'nen Cor en
Mori",tonden volledig

landverhuizing. Op /6fe-

ten

Ben

lew

De Naardense gondelvaart van 1952

Cory B, Vandergeld

;:,n,;:~",;:;:~;;fe~;~~;~e:~;~,:o~:;~ndwoonhUis Oude Haven nummer 22 roeiboot-
bootjd",d<ikt,,,,, In 1952

te zet/r'n bij de Naarden" l,ondeh-aort ir' dcves-
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OUo.

De Oude Haven omstreeks 1950 vanwaar auteur 'Cory ValIdergeld' met zijl1 vader

vertrok naar de start val1 de gonde/vaart va1l1952.

Na een dag van stug doorwerken waren
onze boten in waregonde1s herschapen
en was het wachten op het vallen van de
avond. Toen het helemaal donker was

geworden en het comité het startsein
had gegeven, staken we aJle kaarsjes in
de glazen potjes aan en waren we zeer
onder de indruk van onze eigen creaties.
Om onze gondels extra mooi verlicht te
krijgen, hingen we op het allerlaatste
moment nog wat potjes met branden
de kaarsjes langs de voorplecht. Onze
bootjes hadden een bijzonder feeëriek
aanzien gekregen.

in degondeivaartvGl11931. Op de

bliek op de kant meenden we met onze gondels hoge ogen te gaan gooien. Toch
verkeerden we de hele tijd in onzekerheid. Groot was dan ook de vreugde toen we
na afloop beiden de eerste prijs hadden gewonnen. Mijn vader bij de grote boten
en ik bij de kleintjes. Misschien hadden we dat wel te danken aan het feit dat er
naast de mensen uit het Naardense bedrijfsleven ook geheel onpartijdige afge
vaardigden uit andere gemeenten in de jury waren opgenomen. Nadat de jury de
prijswinnaars bekend had gemaakt, ontstond er meteen een boel heisa over de uit
slag. De onvrede liep zo hoog op dat zelfs de burgemeester een bemiddelende rol
moest spelen. \-Vateraan de hand was, hoorden we pas later. BouwbedrijfHartong
bleek zich niet te kunnen verenigen met de uitslag. Ze waren ervan overtuigd dat
zij de mooiste creatie in de vaart hadden gebracht. Bovendien vond men het on
juist dat twee identieke gondels met de eerste prijzen gingen strijken. Eén eerste
prijs zou genoeg zijn geweest. Na lang wikken en wegen besloot de jury de prijzen
wel te handhaven, maar de aan ons uitgeloofde bedragen te verlagen om zo aan het
gemor van de andere deelnemers tegemoet te komen. Na alle discussie, werden uit
eindelijk de prijzen in een tamelijke mineurstemming uitgereikt in de muziektent
op het Adriaan Dortsmanplein.

In tegenstelling tot de grote boten, waarbij slechts één zijde was versierd en de an
dere uit grof latwerk en niet beschilderd zeildoek bestond, konden onze gondels
van alle kanten worden bekeken. Ons bewust zijnde van dit voordeel, manoeu

vreerden we er speels op los en stalen zo de show tussen de nauwelijks wendbare
reclameschuiten van allerlei bedrijven. Afgaande op de reacties van het talrijke pu-

'R

Ofhet met dit gedoe te maken heeft gehad weet ik niet, maar het jaar erop werd er
geen gondelvaart meer in Naarden georganiseerd en bij mijn weten iser ook nooit
meer een geweest. Als alternatiefbood de winkeliersvereniging de bedrijven sinds
dien de gelegenheid om een verkoopstand in te richten in de Marktstraat of op het
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Promersplein. Een braderie werd datgenoemd. Het vuurwerk dat altijd op de late
avond van de 31ste augustus na de gondelvaart werd afgestoken werd wel gehand~
haard. Duizenden mensen, veelal ook uit andere plaatsen, kwamen dan naar de Be
dekteweg om naar het spel van vuur en licht te kijken. Ik herinner me nog hoc daar,
temidden van door ontelbarevetpotjes verlichte muren en grachten, hetgekroon
de hoofd van de koningen in een mengeling van oranje vuurfonteinen met rood
wit -blauwe uiteen knetterende vuurpijlen werd vertoond. [ndruhvekkend was dat.
Als Naarder jongetje haal ik het nog zo voor de geest. Ook het compliment van de
duizenden bezoekers na allooI': 'Wat ,vas dat mooi!' is onuitwisbaar in mijn ge
heugen opgeslagen.

40

boekhandel
ComeniuS

Marktstraat19

1411 ex Naarden-Vesting
tel. 035-6948484


