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De geschiedenis van het Naardermeer
in kort bestek

van Amsterdam
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STICHTING VIJVFRIlERG, Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, telefoon (035) 694 68 60.

naar het meer konden vare/JoEen
veroorzaakte moerasziektcn eIJ ee/

werk 'de waterlinie: verzette zic/J echter en ook binnen natuurminnend Nederland

werd voor hef eerst krijgsraad gehouden. Heimans, Van Tienhoven en ande-

test van zich horen en deden een
voorstel niet te aanvaarden.



het meer te besteden.

De DOll1tore/lte Utrecht lIleterachter

en 'over' vormen tegenstellingen, identiek met 'lager' en 'hoger'. Geografisch zijn

de benamingen Overmeer en Utermeer dus juist, gezien de afuel1ing van het land

in de richting van de Zuiderzee.

De oudste vermelding van de Utermeer treffen we aan in een goederenlijsl van de

abdij van Werden aan de Ruhr (omstreeks 900). In die tijd heersten erin ons land
chaotische toestanden door de invallen van de Noormannen. Handelssteden als

Utrecht, Dorestad, Tiel, misschien ookMuiden als voorhaven van Utrecht, werden

door hen geplunderd. Onder dergelijke omstandigheden zal het voor de verafgele

gen abdij Werden uitermate moeilijk zijn geweest haar goederen bij de Zuiderzee

toen nog hetAlmeregenoemd - in de hand te houden. Men kan zich voorstellen dat

deze goederen gedurende langere tijd onbeheerd bleven liggen en dat ze later, even

als andere heerloze goederen, tot het koninklijk domein werden gerekend.

riulIl ofklooster)" "~~;:r;';f,~;::;~·.'a"meer, werd al;1I /5

In 953 schonk keizer Otto 1 aan de Utrechtse kerk zijn domeinen aan weerszijden

van de Vecht, met alle stromende en stilstaande wateren en ook de visrechten daar.

Hieronder was ook de Utermeer begrepen, al werd deze niet met name genoemd.

In de goederen lijst van de Sint MaarteIlskerk te Utrecht evenwel, die na de schen

kingen van 953 werd aangevuld, vinden we de Utermeer met de visrechten ver

meid. Het meer was dus van eigenaar verwisseld, wat geen verwondering behoeft

te wekken wanneer men rekening houdt met de tijdsomstandigheden. Omstreeks

1300 wordt het meer genoemd in de goederenlijsten van de oudste Utrechtse ka

pittels, namelijk die van de Dom en het

daarvan afgesplitste kapittel van Oud

munster. Tussen beide kapittels bestond

een bezjtsgemeenschap. De opbrengst
van de visrechten werd daarom tussen

beide kapittels verdeeld.

Uit de oudste schriftelijke gegevensdie

wij over hel meer bezitten, valt niets op

d,

want op 't

In 1961 vond de historisch-

Op 14 december 1904 werd het voorstel
.meerderheid doordeAm

Viermaall-

d,,, "",',ka,," b'eQoa'''",waren er maar

met elkaar /log geen

:~~~~::~::,~:';Ei;';~J~;'t janr (Jan COfi-

Toen even-

kwa

en wij slaagden er in het noodige kapitaal te leencn tegen
izend

De oudste gegevens over het meer

De naam 'Naardermeer' verschijnt in de geraadpleegde bronnen voor het eerst in

1541. Vóór die tijd was de gangbare benaming 'Utermeer', dit in tegenstelling met

het zuidelijker gelegen Horstermeer, dat oudtijds 'Overmeer' werd genoemd. 'Uter'

weergave va/l haargeschriji.

Jacobus Pieter TIJijsse (1865- J 945).

guldell opbrengen aan rente ell aflossing, ma(Jr dat lukt wel,

nogal wat op, vooml aa/l riet.'



te maken over de vorm of omvang ervan. Ook de kapittels konden daarover geen
helderheid verschaffen want in de 16de eeuw toen Naarden er eigendomsrechten
wilde doen gelden, trachtten zij vergeefs uit oude brieven en bescheiden te achter
halen 'hoe wyt het meer gestreckt heeft'. Er kan veel veranderd zijn in de eeuwen
die nog verstreken voordat de historische bronnen mededeelzamer werden. Wij
denken bijvoorbeeld aan de grote stormvloeden in de 12de en 13de eeuw. De Zui
derzee breidde zich toen sterk uit ten koste van het omringende land. Wat zich in
de omgeving van het Naardermeer preciesafspeelde, is bij gebrek aan gegevens niet
na te gaan, maar stellig werd hel meer in deze tijd door dijken omsloten.

De dijken
Het stelsel van dijken in de omgeving van het Naardermeer is zo geruisloos tot
stand gekomen dat slechts met moeite de gang van zaken in grote lijnen kan wor
den gereconstrueerd. Lange tijd stond het meer in open verbinding met de Vecht.
Via de benedenloop van de Vecht kon de Zuiderzee door de werking van eb en vloed
en door de opstuwingvan het rivierwater bij hevige, op de kust gerichte wind ook
invloed op het meer uitoefenen. De omgeving ervan moet daardoor aan veelvul
dige overstromingen hebben blootgestaan.
Ten noorden van het meer lagen in de Middeleeuwen geen nederzettingen van be
tekenis die bescherming behoefden. Muiderberg op een natuurlijke hoogte was
veilig. Ten zuiden van het meer voelden Ankeveen en Kortenhoef, ja zelfs Loos
drecht, zich aanhoudend daaroverstromingen van het meer uit bedreigd. Van deze
plaatsen moet toen het initiatief zijn uitgegaan ten zuiden van het meer een dijk
aan te leggen, de Broekdijk, die waarschijnlijk ouder isdan de Keverdijk ten noor
den van het meer. De laatste dijk werd gedeeltelijkaangelegd door degenen die be
oosten Muiden grondbezit hadden; belanghebbenden uit Weesperkarspel en Naar
den zullen de rest hebben gedaan.
Zowel de Broekdijk als de Keverdijk liggen op enige afstand van het meer. Stellig

hebben zij nooit vlak langs het water gelegen, zodat er altijd een strook voorland
van wisselende breedte heeft bestaan. In bet westen sloten beide dijken aan op de

Vechtdijk, respectievelijk ten zuiden en Lennoorden van hel gaLdat deverbinding
vormde tussen de Vecht en het meer. In dat gat vormde zich een landtong, die in
1389 'den Oert' werd genoemd met aan weerszijden een geul, de Grote Drecht (la
ter ook Spijke genoemd) en de Kleine Drecht.

De afdamming van het Uitermeer
De Broekdijk en de Keverdijk boden op de duur niet voldoende beschermingvoor
het omringende land. Daardoor rijpte in de 14de eeuw het plan het meer van de
Vecht te scheiden door middel van een dijk of dam. Vanuit de dorpen Ankeveen,
Nederhorst den Berg, Kortenhoef, Loosdrecht en Breukeleveen had men een ver-

Het Naardermeer in 1389 na de aanleg
van de dam met sluizen in de Grote

stond. Tegenwoordig bevindt zich daar

zoek ingediend om bij de nederzetting
Uitermeer dijken aan te leggen in de
Grote en de Kleine Drecht. Toen dit al

les zijn beslag had gekregen, diende men
echter van verschillende zijden klach
ten in bij de Raad van Holland. De kapittels van de Dom en Oudmunster vreesden
dat de visserij op het meer, die zij geregeld verpachtten, door de afsluiting teniet
zou gaan. VerscheideneAmsterdammers, die in de omgeving van Uitermeer grond
bezaten, protesteerden omdat hun land zou worden bedorven door het uitgraven
van de benodigde aarde. Voorts klaagden de bewoners van het Gooi dat hun wa
terlozing in gevaar kwam, zodat hun meent zou 'verdrinken'.
Om aan al deze bezwaren tegemoet te komen besloot landsheer Gijsbrechtvan IJs
selstein het meer voorlopig van de kapittels te pachten. De Amsterdammers werd
een schadevergoeding beloofd. Wat de klacht van de Gooiers betreft, werd beslo
len dat een sluis in de dijk zou worden gelegd opdat het overtollige water een uit
weg kon vinden.
Uiteindclijkwerden, nietgelijktijdig, twee sluizen aangelegd. In 1383en 1389wor
den ze in geschriften genoemd. De ene in de monding van de Grote Drecht, de an
dere in de Kleine Drecht.

Beide sluizen waren in eerste instantie uitwateringssluizen. Zij waren niet aange
legd voor de scheepvaart op het meer, zoals door Van Zinderen Bakker en eerdere
onderzoekers werd verondersteld. Omdat het meer eigendom was van de kapittels
van de Dom en Oudmunsterzouden deze zonderenige twijfel van passerende sche
pen tol hebben geheven. Daarvan blijkt echter niets in de vele op het meer betrek
king hebbende documenten; integendeel zelfs, de heren van de Dom stelden uit
drukkelijk, dat niemand op het meer 'varen of visschen' mocht behalve degenen
die de visserij van hen hadden gepacht.



De gevolgen van de afdamming van het Uitermeer
De verbreking van de open verbinding tussen het meer en de Vecht betekende een

belangrijke verbetering voor het omringende gebied, met name voor de water
schappen Kortenhocf en Loosdrecht. De Broekdijk en de Keverdijk hadden door
de afdamming hun functie verloren. Men behoefde zich niet meer druk te maken
over het onderhoud ervan, ja men kon nu ook de kostbare specie elders gebruiken
waar men erom verlegen was.
In de 16de eeuw verhief de Keverdijk zich nauwelijks meer boven de omgeving.

Het was geen echte dijk meer, maar een weg waarover men de benodigdheden voor
landbouw vervoerde. Onder de bevolking wist men toen nog te vertellen dat de

zeedijk zou zijn versterkt met specie van de Keverdijk en dat vóór de afdamming
van het meer zowel de Keverdijkals de Broekdijk hogedijken waren geweest. Daar
van getuigden nog de vele oude 'walen', restanten van kolken dievroeger door dijk
doorbraken waren ontstaan. De Broekdijk had 00 rspronkelijk ook andersgdopen
dan in de 16de eeuw. Men kon toen nog resten aanwijzen van de 'oude' Broekdijk.

Veranderingen in het Naardermeer
Eerder werd al opgemerkt dat voordat het meer van de Vecht werd afgescheiden

bij Uitermeer een verlandingsproces had plaatsgevonden, waardoor de landtong
'den Oert' tussen de beide Drechten ontstond. Na de afdamming schreed deze ver

landing verder voort. Omdat de bodem hier overwegend uit zand bestaat, moet
worden aangenomen, dat door een geringe daling van de waterspiegel de ondiep
ste gedeelten van het meer droogvielen. Er vormde zich zelfs een nieuw eiland in
het westelijk deel van het meer, dat door de begroeiing met riet, biezen en andere
'ruwe ghewassen' 'die Bosschen' werd genoemd.
Volgens het in Holland en Zeeland geldende recht dat opwassen in particuliere wa
teren eigendom waren van hen die het water in bezit hadden, beschouwden cleka
pittels van de Dom en Oudmunster zich als de rechtmatige eigenaars van dit ei
land. Zij troffen voorzieningen om het nog hoger, harder en breder te maken en
verpachtten het toen als veeweide.
Na verloop van tijd was heteiland min ofmeeraan dewestelijkeoevervan het meer
vastgegroeid. Daardoor ontstonden moeilijkheden met de naburige grondeigena
ren die deze grond als aanwas van hun landen voor zich opeisten. Voorlopig werd
de zaak gesust en door langdurige twisten tussen Holland en het Sticht werd de
aandacht geruime tijd van het meer afgeleid. Intussen zagen verscheidene grond
bezitters, die in cleomgeving van het meer waren neergestreken, kans om zonder
medeweten van de kapittels door de aanlegvan kaden land uit het meer aan te win
nen. [n [549 tekenden de kapittels echter protest daartegen aan. Zij eisten in een
verzoebchrift aan Karel V dat dit zou worden verboden en dat het onrechtmatig
aangemaakte land aan hen terug zou worden gegeven. Verder wensten zij dat er bij
het meer palen zouden worden geslagen, die de grens van hun terrein zouden af
bakenen.

Het draaide uit op een zaak voor de Grote Raad, die in 1557 ten gunste van de ka
pittelswerdbeslist.
De grenspalen langs het meer zouden op de lijn van de hoogste waterstanden wor
den geplaatst. In augustus 1557 werd meldit werk begonnen, in tegenwoordigheid
van afgevaardigden van beide partijen. In het geheel werden er47 palen geplaatst,
maar daarmee was de ring niet gesloten. In het zuiden had men halt gemaakt bij
dewestclijkegrens van de Hilversumse meent, in het noorden bij de westelijke grens
van de jurisdictie van Naarden. Overal waar men palen plaatste, bevond zich een
strook rietland die 5 tot 50 roeden breed was. Het schijnt dat de landaanwinning
voornamelijk in het westen van het meer plaats had gehad en dat het daarom wei
nig zin had de paalsteking verder oostwaarts voort te zetten.

Aan de oostelijke oever van het meer had in de loop van de tijd ook enige veran
deringplaats gehad, zoals blijkt uiteen geschil tussen de kapittels en de stad Naar-



den in 1606~]607. De kapittels beklaagden zich erover dat inwoners van Naarden
met zegens op het meer kwamen vissen en dat de stad onlangs (in 1606) houten
kaden van 100 roeden lengte had laten aanleggen om aldus circa] 00 morgen van
het meer af te scheiden en te onttrekken aan de visserij van de kapittels.
Naarden gaf toe dat er kaden waren aangelegd, maar dit was alleen geschied in ver
band met de aanleg van een kanaal ter breedte van ongeveer 6 roeden, waardoor
water uit het meer naar de stadsgrachten en de haven kon worden geleid om deze

door te spoelen. De haven van Naarden was namelijk erg vervuild doordat bij n.o.
en n.w. wind een 'zekere zwarte materie' naar binnen werd gedreven, die alleen

door een sterke tegenstroom naar zee teruggedrongen kon worden. De Staten van
Holland hadden in 1582opdracht gegeven een kanaal van de stad naar het Naar

dermeer aan te leggen, waardoor een zekere 'schuring' teweeggebracht zou wor
den.ln verband hiermeewas in hetzelfde jaar ook een niellwestenen sluis gebouwd.
Men was zodoende erin geslaagd ongeveer een derde van de 'zwarte materie' uil
de stadsgrachten en de haven te verdrijven.
Naarden voerde aan dat het meer zich door afslag langs de meent had uitgebreid.
Dit werd mede veroorzaakt doordat de koeien 's zomers in het water verkoeling
zochten en de oevers stuktrapten. De bewoners van de stad hadden inderdaad in

het oostelijk gedeelte van het meer gevist en gevogeld, maar - zo redeneerde men
- als het water zich niet over demeent had uitgebreid, zou de meent als weiland zijn
gebruikt; in wezen was ergeen verschil tussen deze gebruiksrechten. Verder bracht
Naarden naar voren, dat door de nieuwesluis ookzeewaternaar het meer stroom
de, waardoor het water in het meer ververst werd, wat aan de visserij van de kapit

tels alleen maar ten goede kwam. Zelfs beweerde de stad dat het oostelijk gedeelte
van het meer vroeger tot Naardingerland had behoord en daarom Naardermeer
heette; alleen het gedeelte dat in Weesperkarspel lag zou Utermeer heten. Dom en
Oudmunster hadden alleen maar visrechten op het Utenneer.
De kapittels ontkenden dit echter ten stelligste. Zij wilden ook niet toegeven dat
het meer zich ten koste van de Naarder meent had uitgebreid en beweerden dat het
meer ettelijke eeuwen onveranderd van omvang was gebleven.
Toch blijkttenslottedat Naarden wel enige aanspraken in hetoostelijkgedeelte van
het meer kon doen gelden, al was dit ook in mindere mate dan aanvankelijk werd
beweerd.

Plannen tot droogmaking van het Naardermeer
Omstreeks het midden van de 16de eeuw speelde men reeds met de gedachte het

meer droog te leggen. In ]561 lieten de kapittels Dirk van Teilingen, rentmeester
van de graaf Van Egmond en Hein Jansz. van het waarschap Koedijk naar het Naar
dermeer komen om hun mening over de droogmaking te vernemen. De twee had
den reeds enige kleinere meren bij Alkmaar drooggelegd en beschikten over erva-

Wanneer deze kade tot stand is gekomen, is onbekend.

met de eerste droogmaking werd aangelegd. (Tekening: CL

ring. Volgens hen waren er vijf grote, zware watermolens nodig, maar omdat de
bodem van het meer niet uit de beste kleisoort bestond, vonden ze het een riskan

te onderneming.



Detail van de kaart V(//l BorJifarills uit
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Voorlopig kwam er van de plannen niets
terecht. Wel werd in 1564 een kaar! ge
tekend, die aantoont dat het mccr toen
geheel was opgemeten. In 1604 werd

opnieuw een kaart van het meer gete~
kend door Bruno van Kuyck, de secre
taris van het Domkapittel.
In 1607 Lieten de kapittels door lwee
personen Uil L1ngedijk, die ook erva-
ring hadden wat droogmakerijen betreft, de diepte van het meer peilen en de bo
dem onderzoeken. Hun conclusie luidde dat het meer met betrekkelijk geringe kos
ten kon worden drooggelegd. Het water zou via de beide Drechten naar de Vecht

moeten worden afgevoerd. Een nieuwe omkading van het mccrwasoverbodig. Al
leen waar de bestaande dijken door tochtsloten doorsneden werden, moesten af
dammingen worden gemaakt, evenals bij de mond van de Ankeveense vliet en bij
de KarnemelksiooI. Ook moest er een regeling getroffen \vorden met de stad Naar
den in verband met de toevoer van zeewater naar het meer, wat men nu niet lan

ger kon dulden.
Met Naarden werd inderdaad een afspraak gemaakt inhoudende dat de slad het
gedeelte van het meer ten OOSlenvan de lijn die van hel 'Keverdijkse hek' (nu hoek
Keverdijk/Kolonel Falbastraat) naar de Hilversumse meent liep, mocht droog ma
ken. Toen deze zaken waren geregeld, vroegen de kapittels bij de Staten van Hol~
land en \Veslfriesland octrooi aan voor de geheleofgedecltclijkedrooglegging van
hel meer. Wegens de hoge kosten verzochten zij om vrijstelling van alle belastin
gen voorde duur van 36 jaar. Voorts vroegen zij de goedkeuring om van het nieu-

&m deel vall de bllitenkade uit 16/4, hier de Varke"sdijk genoemd, is lIel voorbij de

boeTlIerij de Rietgors (Meerkade 4) te zien va1lafde weg. Het weilalld li1lks is een

deel vall hel meer dar toel/ met SlICCes werd drooggelegd.

we land tienden te mogen heffen en een polderbestuur bestaande uit dijkgraaf en
heemraden te mogen benoemen.
In de zomer van 1614 waren de Naarders bij de meent van Naarden al bezig met de
landaanwinning. De kade van het Keverdijkse hek in de richting van de Hilver
sumse meelH was gedeeltelijk klaar. Ook aan de rand van de Hilversumse meent
was een begin gemaakt met de inpoldering door de aanleg van een 'buytencade',
waardoor ongeveer 60 morgen van het meer werden afges<:heiden. De specie voor
deze kade werd uit de meent gehaald.
De kapiuels waren minder voortvarend. Zij waren van plan hel meer in erfpacht
uil te geven waarbij de pachter (s) het ZOll (den) droogmaken. Blijkbaar had men
in dit opzicht geen Sllcces. In 1621 werd een koopcontract opgesteld, waarbij de
koper het meer - met uitzondering van het gedeelte waarop Naarden beslag had
weten te leggen - als vrij goed in bezit rou krijgen, onafhankelijk van het feit ofhet
meer al of niet werd drooggelegd.
In 1623 werd het meer uiteindelijk als vrij goed verkocht aan enkele personen uit



Detail van een kaart van het Naardermeer uit 1803. De kaart is vanuit het noorden

getekend. We zien het noordwestelijk deel WUI liet meer met het Vissers/wis. In de

Amsterdam, die de droogmaking in 1629 voltooiden. Het was deze ondernemers
echter niet vergund de vruchten te plukken van hun moeizame arbeid en van de geïn
vesteerde kapitalen. Hetzelfde jaar nog werd een gedeelte van Holland geïnundeerd
in verband met het oprukken van Spaanse troepen. Noodgedwongen liet men toen
ook de pas gereedgekomen polder van het Naardermeer weer onder waler lopen.
Het schijnt dat men enige tijd later nog eens een poging heeft gedaan de polder
droog te leggen. Het rampjaar 1672
maakte daar echter een eind aal1. Lan

ge tijd heeft men zich toen niet meer om
droogleggingen bekommerd. Pas in het

Gedenksteen in het Machinegebouw

begin van de 19de eeuw dacbt men opnieuw aan een droogmaking. De nodige
fondsen wilde men verbijgen door twee stukken grond te vervenen aan weerszij
den van de uitwatering van het Naardermeer. Tn1804 verleende het Departemen
taal Bestuur van Holland octrooi voor de vervening. Toen men daarmee begon,
bleek echter de dikte van de kleilaag op bet veen, die men als specie wilde gebrui
ken voor de dijken om de boezem, onvoldoende voor dit doel. Ook de kwaliteit
van de turf viel tegen; de droogmaking kon daarmee niet worden bekostigd. De
vervening werd gestaakt en het gebele verdere plan op de lange baan geschoven.
Pas in 1883, ging de toenmalige eigenaar van bet meer, Jhr. J.W.H. Rulgers van Ro
zenburg, over tot drooglegging. Ondanks veel moeilijkheden werd het werk vol
tooid, maar het bleek wegens le sterke kwel geen succes te zijn. In 1886 liet men de
polder maar weer onder water lopen en zo bleef het meer bestaan. Het draagt tot
op heden in de duidelijk herkenbare kavelsloten en tochten desporen van grote te
genslagen en teleurstellingen, maar als natuurmonument heeft het een bijzonde
re reputatie verworven.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

DeOmroeper, jaargang1990(€ 10,50),1995,1996,1997,1998,1999(€ 11,50),
2000,200t, 2002(E12,50),2003,2004(E15,-)perjaargang.

Oude Naardensebuitenplaatsen,'degeschiedenisvan13erghuysenen Kommerrust'€ 16,
Gids voor devestingwerkenvan Naarden € 16,-

Dekaartvan FabilL~,facsimilevanNaardenenomgevinginful1-color€ 7,-

Beste/adres: Gansoordslraal 16, /411 RH Naarden, tel. (035) 6946860

"



Hetzwembnd vanuit de 'uc/,t i/1 1935.

'Weggerestaureerd oud roese

Het zwembad omstreeks 1900 met sprÎngtoren, badhokjes en houten plateau.

opschreef (Red.)

Zoals nog vele oudere Naarders zullen weten, lag het zwembad langs dat deel van
de Bedekte Weg dat sinds enkele decennia de naam Vestingpad draagt. Het was ei
genlijk een zwembad bestemd voorde militairen, maar door overeenkomsten met
de gemeente en verenigingen konden ook de burgers er gebruik van maken. Als je
nu vanaf de Kapitein Meijerweg het Vestingpad inslaat dan lag het zwembad om
de eerste bocht. Het bad besloeg de lengte van de ravelijnsmuur maar was vooraan
bij het Vestingpad wat afgekort, waardoor het de vorm had van een trapezium. Het

Tot voor kort waren nog enkele zware
bouten in de ravelijnsmuur zichthaar,
w(/nWlce men een eeuw geleden de zwem

badafscheiding had verankerd.

door een modern zwemstadioll

restnureenl.
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zwembad was van de Bedekte \Vegafgescheiden door middel van een houten schut

ting.ln het midden van de schutting bevond zich de ingang. Tussen de schutting
en de eerste rij badhokjes was een ruimte waar men zich kon omkleden als alle bad
hokjes in gebruikwaren. Die ruimte was vooral nodig op de zaterdagmiddag wan
neer er gratis gezwommen mocht worden. We stonden dan in groten getaJe bij de
schutting te wachten op het moment dat badmeester Koopman de deur opendeed.
Dan stormden we luid joelend naar binnen om een badhokje te bemachtigen. Luk
te dat niet, dan was je gedoemd om je achter de badhokjes om te kleden. Bij terug
komst moest je dan meestal tussen hopen schoenen en kleren zoeken naar je eigen
spullen, want alles werd din de haast maar lukraak neergekwakt.

Het zwembad was in vier compartimenten verdeeld. Het 'pierenbad' bevond zich

langs de Bedekte Weg en was maar 40 cm diep. In het tweede deel stond ongeveer
een meter water en de diepte van het derde bad hield op bij 1]12 m. Daar kon je ei

genlijk al niet meer staan en om er te mogen zwemmen, moest je eerst een kleine
proef afleggen. Was je eenmaal zover gekomen, dan wilde je nat uurlijk ook zo gauw
mogelijk naar het vierde bad. Dat bad, het echte diepe dus, strekte zich uit tot aan
de muur van het ravelijn. Het moet zo'n 2 tot 2 1/2 m diep zijn geweest. Wilde je er
zwemmen, dan moest je badmeester Koopman laten zien dat je de zwemkunst be
heerste en dat betekende ook het rugzwemmen.

Als je de zwembadingang gepasseerd was, strekte zich een] m brede loopbrug voor
je uit zonder leuningen. Op de scheidingvan het derde en het vierde 'diep' bevond
zich haaks op de loopbrug een circa 4 m breed plankier, dat zich uitstrekte in oos
telijke richting. Daarop stonden het kantoortje van de badmeester, een hoge en een
lage duikplanken ook nog enkele badhokjes. Het kantoorvan Koopman deed ook
dienst als kiosk, waar je heerlijke dennekoeken of een zoute drop kon kopen.
Naar het westen verengde het plankier zich tol een smalle loopplank met een leu

ning aan de ondiepe zijde. De plank met leuning behoorde tot het werkgebied van
de badmeester die daar met de hengel zijn zwemlessen gaf. De hengel, een stok met
lijn waaraan een riem of band was vastgemaakt en waarin een leerlingzwemmer
hing, werd dan door Koopman haaks op de leuningge1egd en erglijdend over voort
bewogen.

Op het platform voor het kantoortje van de badmeesterwas de verzamelplaats van
de geoefende zwemmers van het vierde 'diep'. Daarwerden vaak weddenschappen
afgesloten om een dennekoek. Ieder kon daar hoogstandjes laten zien in de vorm
van een zweefduik of duik met salto's. Ik herinner me nog c.P.c. (spreek uit: zee
pi-zee) Vrakking, een nogaJ gezette man, die ruim twee minuten onder water kon
blijven. Om dat te bewijzen zette badmeester Koopman zijn hengelstok loodrecht
in het water, waarlangs c.P.c. onder water ging. 'Dat houd ik langer vol', zei een
van de toeschouwers en ook hij ging langs de stok omlaag. Wij keken gespannen
toe. Een minuut..., twee minuten ..., het werden er drie ... waarna Koopman zich
zichtbaar zorgen begon te maken door alvast wat kleren uit te trekkeil. Eindelijk,
na vier minuten, kwam hij boven water. Al die tijd had de smiecht echter onder de
vlonder door de openingen van de planken naar ons zitten kijken.

Een bijzondere gebeurtenis was altijd het uitreiken van de zwemdiploma's. Die
plechtigheid werd verricht door de garnizoenscommandant. Om dat diploma te
behalen moest je bepaalde afstanden kunnen zwemmen in zowel de school- als de
rugslag. Maar je moest ook geheel gekleed te water met schoenen en al. Dat voor
schrift gaf nog wel eens problemen bij de jonge Naardernezen, want velen liepen
op klompen en zwemmen met die zware dingen aan ging natuurlijk niet. De di
ploma -uitreiking had altijd een onmiskenbaar militair karakter. Op een barse com
mandotoon werden de namen van de geslaagden afgeroepen. Als jochie vond je
dat aanvankelijk wel indrukwekkend, maar op den duur was je erwe1 aan gewend
want alles stond in Naarden in het teken van de militairen.

Ook het douchen werd ondergaan in het badhuis van de militairen. Aan het eind
van de Kloosterstraat stond de militaire douche-inrichting, waar sinds ]925 op
vaste uren ook burgers gebruik van konden maken. Badmeester Koopman zwaai
de ook daar de scepter. Na twintig minuten douchen werden we door hem altijd
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kuipen had uitgebreid. De

Of het familie van Casper Hoogstraate
is geweest weten we niet, maar op 13fe

bruari 1728klaagde ene Joosjemetde-

een huid. Gravure van jan en Caspar

Luykenuit 1694.

den

kleermakers, kleerblekers, bezembinders, geelgieters, stalhouders,

makers, grutters, kuipers, boeren, bierbrouwers, vleeshouwers, smeden,

kers, wevers en noem maar op woonden en werkten broederlijk bijeen. 1

gevonden en van enige ruimtelijkesegre-

beroep van een buurman nu/zich meebracht.
Grenzen

Choquerend maar florerend

De verplaatsing van de looierij van meester-schoenmaker
Dirk Noyel in 1730

Henk Schaftenaar

ga tie van bedrijven was in he/klel;ne 'mt,inKstad,ien"un,elijkq"ai",
klanken opgeleverd. De

tot opschieten gemaand, want om het half uur stond er weer een nieuw peloton
van 12 lieden op rij te dringen voor de wekelijkse wasbeurt.
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zelfde familienaam samen met Willem van Stockum en 'Ieunisvan Balkenschoote,

allen huiseigenaren in de Cattenhagestraat, in een verzoekschrift aan de vroed
schap over de stankoverlast die hun buurman Dirk Noyel met zijn leerlooierij ver
oorzaakte. Die overlast werd vooral teweeggebracht door het werk dat aan het ei
genlijke looiproces voorafging. Vele dagen hingen op zijn erf onbewerkte huiden
en vellen te drogen dan wel in een grote kuip te weken en te rotten om er het vlees,
hel vet en de haren van afte kunnen schrapen.
De overlast was ten volle bij de yroedschap bekend en zonder nader onderzoek of
overleg met de eigenaar werd besloten voortaan geen leerlooierijen meer binnen
de stad toe te laten. Aan Dirk Noye! werd verordonneerd dat hij zijn looierij niet
langer dan een jaar nog binnen de wallen van Naarden mocht uitoefenen.

Tweejaar later, op 19februari 1730, blijkt uiteen nieuw rekwest dat alles bij hetoude
was gebleven. Teunis van Balkenschoote, die naast het erf van Dirk twee huizen be
zat en van plan was in een ervan te gaan wonen, meldde, wederom samen met Joos
je Hoogstraate, dat Dirk gewoon met zijn werk was verder gegaan. Sterker nog, hij
had zijn looierij weer uitgebreid en er nog maar even twee runkuipen (I) bijgezet.
Meerdere malen hadden ze bij hem geklaagd over de ondraaglijke stank van be
dorven vlees die uit zijn kuipen opsteeg, maar helaas tevergeefs. Vorigjaar hadden
zede president-burgemeester er al op geattendeerd datde looierij nog niet was ver
dwenen, maar deze had geantwoord dat hij er verder niets aan kon doen en dat het
meer een kwestie voor de hele vroedschap was geworden. Kennelijk waren kracht

dadiger middelen nodig om Noyels
looierij met kuipen en verdere gereed
schappen naar elders te verplaatsen.
De vroedschap bleefbij haar besluit van
twee jaar eerder en wederom volgde een
aanzegging aan Noyel om zijn looierij
te staken en om binnen de stadswallen

nooit meermetzoiels te beginnen. Bin
nen zesweken moest hij allesopruimen.
Zo niet dan zou op last van het stads
bestuur de Dienaar der Justitie, verge
zeld van enkele sterke mannen, naar

hem loe worden gestuurd om zijn kui-

zeil bevond ziell de bekritiseerde looie

rij van Dirk Noyel.

pen met inhoud en al buiten de stad
naar de Meent te brengen. De kosten
zouden op hem worden verhaald.

Met dieaanzegging realiseerde Dirk zich
dat bij bij hetstadsbestuurzijn krediet
had verspeeld. Als volhardende onder
nemer zocht hij het daarom maar wat
hogerop.
In een goed onderbouwd rekwest aan
het Hof van Holland betoogde hij dat
cr van oudsher altijd looierijen in de
stad waren geweest. Met toestemming
van de plaatselijke overheid was hij als
meester-schoenmaker in 1721 aan de

rand van de stad - zijn erfkwam uit op
de Binnenhaven (nu Nieuwe Haven) 

in alle openheid ook met het looien van
huiden begonnen. Met dat werk ver-

diende hij een goed belegde boterham, dingcnn .."~:,;;~~,;'~~:;~; ~::~~;~~''''waardoor hij een burgermansbestaan C
kon leiden en zijn gezin dus uitstekend op }wtlw",-tj""""",, met dekoo'"",,,-
kon onderhouden. Dat had "",,,,,,,-,,25,,,26_

hem de afgunst opgewekt van
'nijdige medeburgers', met het gevolg dat hij er nu, zonder er ooit over gehoord te
zijn, mee moest stoppen. Inmiddels had hij veel geld in zijn bedrijf gestoken en
toen twee jaar geleden de aanzegging kwam om te stoppen, had hij tegen de bur

gemeester gezegd dat hij van plan was gewoon door te gaan. Nu hij echter een som
mering had gekregen om binnen zes weken te vertrekken, vreesde hij dal de vroed
schap de daad bij het woord zou voegen en het bedrijf zou ruïneren. Tweemaal al
was hij niet gehoord over de kwestie en daarom achtte hij het zeer onredelijk om
zonder tegenwoord ofenigerlei vorm van proces van zijn brood te worden beroofd.

Een afschrift van Dirks brief werd door het Hofnaarde vroedschap gezonden met

het dringende verzoek om binnen veertien dagen een weerwoord te geven. De Naar
der regen I Hendrik Thierens, een geleerde baas in juridische aangelegenheden,
werd door zijn medebestuurders aangezocht een verweerschrift op te stellen en het
stadsbestuur in de zaak te vertegenwoordigen. In naam van het stadsbestuur liet
hij om te beginnen aan het Hof weten, gebelgd te zijn over Noyels houding.Vol
gens hem was hij de enige en ook de eerste die ooit in de stad Naarden zo buiten-



sporig uit de pas liep dat de vroedschap in deze vervelende aangelegenheid kon ge
raken. Door zich te onttrekken aan de gehoorzaamheid die burger Noyel aan hen,
stadsbestuurders immers, verschuldigd was, betwistte de schoenmaker bovendien
hun notoire rechten.

Tnvroeger tijden, ging Thierens verder, waren er weliswaar meerdere looierijen in
Naarden geweest, maar die hadden altijd buiten de stad gestaan. Toen in de twee
de helft van de 17de eeuw de fortificaties van de stad werden aangelegd, moesten

de bedrijven worden verplaals~ om ruimte te maken voor de nieuwe bastions en
grachten. Sindsdien hadden drie personen looierijen binnen de wallen van Naar
den gevestigd. Twee van hen echter op afgelegen plaatsen aan de stadsrand en de
derde in een besloten schuur. Van hen heeft nooit iemand last gehad, althans bij de

vroedschap was nooit een kJacht gedeponeerd. Maar bovendien waren deze drie
looierijen al vele jaren geleden gesloten. Pas daarna was Dirk Noycl op eigen gezag
en dus zonder toestemmingvan hetstadsbestuur een looierij begonnen. In het be
gin werkte hij zodanig dat er geen klachten binnenkwamen. Maar van tijd tot tijd
vonden er uitbreid ingen plaats met als gevolg dal daar op den duur doorlopend de
misselîjk makende stank van rottend vlees rondhing. Niet alleen regende het kJach
ten van de buren, ook in andere hoeken van de stad werd gemopperd. Sinds een

jaar of drie was de stank zo ondraaglijk geworden dat de buren uit hun huizen
moesten vluchten en hun werk staakten. Zelfs hun gezondheid kwam in gevaar.

Over Noyels opmerking aan het Hofdat hij aan de stadsrand woonde, wilde Thie
rens nog wel even kwijt dat Noyels huis wel in het beste deel van de stad stond. Zijn
erf kwam weliswaar uit op de Binnenhaven, destadsrand dus, maar juist daar kwa
men de trekschuiten en andere schepen aan. Maarwat nog erger was, ook alle pas
sagiers die met het rijtuig of te voet van Amsterdam, Weesp of Muiden arriveer
den, kwamen daar de stad binnen. Meteen al na het onderdoorgaan van de Am
sterdamsche Poort, raakten ze de Binnenhaven, waaronafgebrokeneenafgrijselijke

stank de omgeving bezwangerde. Dat werd door hen als zeer choquerend ervaren.
Zelfhadden de stads bestuurders meermalen geconstateerd dat Dirk Noyel de vui
le, stinkende drab uit de kuipen vanaf zijn erf gewoon over de straat liet aflopen
naar de haven waarin hij tot ongenoegen van de schippers, ook nog een grote hoe
veelheid onaangenaam riekende huiden had gehangen. Dirk ging duidelijk te vcr.

Tot genoegen van het stadsbestuur kreeg Naarden op 1april 1730 al bericht dat het
Hofvan Holland op het rekwest van Dirk Noyel 'nihil' had besloten. Dat beteken
dedat de vroedschap haar eerdere resoluties in deze kwestie kon handhaven en uit
voeren. Wel kostte het nog enige maanden om het juridisch te regelen om schout
François Heshuijsen tot executie van de looierij te laten overgaan.
Tnseptember 1730 stond de gedwongen verplaatsing te gebeuren. DirkNoyel greep
een laatste strohalm en schreef - inmiddels zo mak als een lammetje - een emotio-

wachter.

Amsterdam,

nele brief aan de vroedschap. Als meester-schoenmaker en looier binnen de stad
Naarden had hij gehoopt dat het Hofanderszou beslissen. Totzijn grote smart had
hij nu vernomen dat zijn bedrijf ter executie was gesteld. Daarom smeekte hij hen
ootmoedig 'uit het midden van de droeve verlegenheid waarin ik mij bevind', om,
tervoorkomingvan een algehele ruïneringvan zijn bedrijf, hem toe te staan op zijn
minst de runkuipen achter zijn huis te mogen laten staan. Voor devleeskuip en de
andere stankverspreiders verzocht hij om een plek aan de noordzijde van de Bui
tenhaven (Oude Haven) ofdesnoods buiten de stad. Zelfs bood hij aan om naar de

vergadering van de vroedschap te komen om daar zijn excuses aan le bieden voor
zijn burgerlijke ongehoorzaamheid. De kosten die het stadsbestuur gemaakt had
door zijn appel bij het Hofzou hij uiteraard wî\len betalen.

Maar de vroedschap ging er niet meer op in en hield vast aan haar eerdere beslui
ten. wel kreeg Noyel nog drie maanden respijt om de verhuizing zelf te regelen.
Was de looierij dan nog niet verdwenen, dan zouden al zijn looiersattributen naar
de Meent langs de Karnemelksloot worden verplaatsten neergezet op deplek waar
eerder een volmolen had gestaan.
Zover heeft Dirk het niet laten komen. Het lijkt erop dat hij inderdaad zijn excu

ses heeft aangeboden teneinde te redden wat er nog te redden viel. In overleg met
de stadsbestuurders kreeg hij uiteindelijk een plekje dichter bij zijn huis toegewe-
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zen. Aldus verhuisde hij in oktober 1730 al zijn looiersattributen naar het Kleine
Meent je tussen het Zandpad en de Westdijk en vestigde zijn bedrijfbij het boord
van de contrescarpsgracht (buitengracht).
Aan de Staten van Holland vroeg hij aan het eind van dezelfde maand oktober om
ereen houten loodsje - niet groter dan dat van de brugwachter van de Groene Brug
- te mogen bouwen om er 's nachts zijn gereedschappen in te kunnen opbergen.
Het werd hem vergund en vanaf toen kon hij zijn lucratieve werkongestoord weer
voortzetten.

Nadien vernemen we voor het eerst weer iets van Dirk Noyel als hij in novemher

1764 zijn testament laat opmaken. Dirk was weduwnaar geworden en moet de ze
ventig zijn gepasseerd (zijn geboortejaar kennen we niet, maar in 1717 trad hij in
het huwelijk). Op dat moment was hij nog goed van verstand, maar zijn lijfliet
hem in de steek. Hij moet gevoeld hebben dat zijn einde naderde.
De looierij had hem geen windeieren gelegd. Het was een florerend bedrijf gewor
den en Dirk een voornaam man. Zijn twee dochters huwden met heren uit de be
tere stand: Margariet je met een Nagtglas en Anna met Cornelis de Wolf de Jonge.
Die huwelijken verschaften hem toegang lot de kringder notabelcn. Het isdan ook

'4

van zijn voorraad gelooid leder.

niet verwonderlijk dat de ooit verguis
de maarzjch later rehabi1iterende looi

er het tot schepen bracht.

DirkNoyel overleed op6mei 1765. Wat
zijn nalatenschap inhield, lezen we in
de inventaris die kort daarna werd op
gemaakt. Hij woonde tot dat moment
nog in zijn huis in de Cattcnhagestraat,
de plek waar hij in 1723 de looierij was

begonnen. Behalve dat woonhuis be
zat hij nogelfhuizen, waarvan sommi
ge uit meerdere woningen bestonden. Verder was hij de eigenaar van derticn hec
tare weiland in de Keverdijksche Overscheensche polder, van een aanzienlijke op
pervlakte hooiland in de Buitendijken, van eikcnhakhoutpercelcn in de Duinen,
van kampen bouwland in het Spiegel en van hooiland in de Maatlanden ten oos
ten van Huizen. In zijn kantoor lagen obligaties ter waarde van 15.000 gulden plus
zakken gevuld met muntgeld tot een bedrag van 5.000 gulden. Aan vorderingen
op geleverd leder - we lezen over schoen- en zadelmakers in Weesp, Laren, op de
buitenplaatsen van 's-Graveland en op diverse adressen in Amsterdam - stond nog
een bedrag van 3.500 gulden open. Op zolder lag nog een appeltje voor de dorst:
44 ruggen zoolleer, 48 kalfsvellen, 4 paardenhuiden, 49 'paardestieten' (leer ge
maakt van het achtersteded van een paard) en 7'grauwe suygers' (huiden van lam
meren). In totaal zo'n 300 stuks gelooide huiden en vellen. Boven dat alles bevond
zich in zijn huis een indrukwekkende hoeveelheid fraai meubilair, kostbare kle
ding en een weelde aan porselein. Dirk Noyel was met zijn stinkende looierij een
schatrijk burger geworden!

Na 1765 is er, voor zover we in de Stadsarchieven van Naarden hebben kunnen na

gaan, geen in werking zijnde looierij meer voorgekomen. Het is evenwel mogelijk
dat anderen op het Klcine Meent je nog enigc tijd het looierswerk hebben voort
gezet.
Omstrccks 1800was er van een looierij in iedcr geval geen sprakc meer. \Vel werd

toen melding gemaakt van een paar looiersvatcn die op de plek van het voonnali
ge bedrijf stonden. In ecn akte uit 1820 vonden we nog een vluchtige notitie inza
ke het gebruik van grond van een gewezen looierij buiten de Amsterdamsche Poort.
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Detail van een kadasterkaart lIitde

eerste helft van de 19de eeuw, waarop

was aangegeven.

De allerlaatste vermelding komt uit 1852
toen met 'de Looyery' het kadasterper
ceel A 551 werd aangeduid. n;larmee
was tot besluit van dit verhaal de naam

van Dirk Noyels choquerende maar flo
rerende bedrijf overgegaan op de grond
en daarmee, heel eervol, tot een veld

naam geworden.

",

De rijwielbewaarder van de Mattheus

eoen Mulder en Henk Schaftenaar

'Er gebeuren vele gekke dingen in een halve eeuw uitvoeringen van de MatthäLLs
Passion' stond er op Goede Vrijdag 1972 in het Goois Nieuwsblad. Het was toen
precies vijftig jaar geleden dat de oprichter van de Nederlandse Bachvereniging,
Johan Schoonderbeek, de eerste uitvoering van de Mallhäus Passion leidde in de
Grote Kerkvan Naarden. Datgoudenjubileumjaarwasde aanleiding voor die krant
om, in plaats van aan het reguliere verhaal, aandacht te besteden aan alle ongewo
ne, dwaze en dolle dingen rond de Naardense Mattheus. De heer Van Oudenniel,
destijds bestuurslid en zakelijk leider van de Bachvereniging, bleek bereid om uit
zijn geheugen en zonder een 'Bachgezicht' te trekken een boekje open te doen.

Dat leverde flink wat anekdotes op over de eigenaardigheden van solisten, diri

genten en bestuursleden. Ook het publiek van de jaren vijftig ontkwam niet aan
zijn kenschets. Sterker: het was zelfs goed voor een hoofdstukapart 7daatkomers,
meezingers en zij die zichzelf reeds 'gesterkte' Bach-bewonderaars waanden, be
vonden zich in die tijd regelmatig onder het auditorium. Zo was er eens een eer
waarde die zijn theewater ver te boven was en tijdens de uitvoering de hele kerk
door waggelde op weg naar de Consistoriekamer. Met een dirigeerstok in de hand
kwam hij de kerk weer binnen en begon, de maat aangevend, luidkeels mee te zin
gen. Het bestuur schoot toe, werkte hem naar buiten, maar moest een cordon om
de kerk vormen om de man te beletten binnen te glippen en een bombardement
op de houten kerkdeuren te beginnen.

Dat jarenvijftigpubliekleeft echter heel anders in de herinneringen van de oudere
Naarders die het Mattheusgebeuren eigenlijk alleen maar van de buitenkant za
gen. Veelbezoekers kwamen toen nog gewoon op de fiets naar de Mallheus en daar
op slaat de in dit artikel afgebeelde foto. 'De poorters zelf en de straten en huizen
van de stad luisteren op Goede Vrijdag naar de Matthäus Passion', schreef men er
een halve eeuw geleden als tekst bij. Een aardige beeldspraak maar in ons artikel
lUl wel met een ander onderschrift, want in de man in het midden herkennen we

poorter Hermanus Raven die toen in de Raadhuisstraat nummer 15 woonde. Op
Goede Vrijdag schnabbelde hij wat bij door het uitbaten van een openluchtrij
wielstalling op een steenworp afstand van zijn woning tegen de muren van de Se
cretarie tegenover het Stadhuis. Zijn kwaliteit had hij herkenbaar gemaakt door
het woord 'BEWAARDER' voor diconalledaagsegelegenheid over de tekst van zijn
leger des Heilspet te plakken.
Op de foto zien we de broodmagere Raven met zijn brakteristieke hoofddeksel. De
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laatste letters zijn nog net leesbaar. Hij

legt zijn oor te luisteren aan de kerkdeur
in de Marktstraat. Is het 'Wir setzen uns'

reeds ingezet? Moet ik al in actie komen?

We zien het hem op de foto denken en

herinneren ons hoe hij vervolgens weer

drukgebarend rondrende om alle eige

naren bij hun fietsen te krijgen.,

Het vak van rijwielbewaarder bij de Mat

theushad Raven geleerd van zijn voor

ganger laap Veerman, een petroleum

venter uit de Huizerpoortstraat, die dit

werk als bijverdienste voor zijn karige

inkomen was begonnen.

In de jaren dat ze samenwerkten, ver

liep de werkverdeling niet in alle op

zichten ideaal. Veerman profileerde zich

duidelijk als het hoofd van de maat

schap. De mensen moesten zich bij hem

melden, hij inde het stallingsgeld en hij 'Moet ik al În netie komen?'

wees de plaatsen aan. Maar dat laatste

wel op het moment dat Raven zijn taak van de maatschap nog moest uitvoeren.

Terwijl de bezoekers zich fietsend naar de door Veerman aangewezen plaats spoed

den, holde Raven mopperend achter hen aan om met kwast en glutonpotje het ge

nummerdepapierlje fatsoenlijk op het spatbord te krijgen. Waarschijnlijk door de

drukte, kwam overleg over een praktischer werkvolgorde niet in beider breinen op,

want de volijverige Raven bleef rennen en mopperen.

Ook over de verdeling van de opbrengst bestond geen eenstemmigheid. Als de laat

ste bezoeker allang naar huis vertrokken was, stonden beiden middenop de Raad

huisstraat nogluidkeels over een eerlijkeverdeling te redekavelen, lot grote hilari

teit van voorbijgangers.

Toen Raven de rijwielstalling later alleen runde, was hij van de voogdijschap van Veer

man verlost, maar de grotere verantwoordelijkheid viel van zijn gezicht te lezen.

Begin jaren zestig was het bezit van een automobiel langzamerhand gemeengoed

geworden, Mattheusbezoekers kwamen nog maar sporadisch met de fiets. De rij

wielstal1ingin de Raadhuisstraat bleek niet langer rendabel. Een apart stukje stads
folkloreverdween.

Schaapherders in de fout

Frans de Gooijcr

In 1999 dook er een, tot nu toe onbekend, geschrift op van de 18de-eeuwse Hui

zer schepen Lambert Rijcksz Lustigh. Het bestond uit 66 bladzijden en had jaren

lang bij een oude dame in de linnenkast gelegen.

~ ~ Er staat: Remonstrnntie en

bij mij ondergescl1revene uytgecopieert op den 21, 22, 23 en 24 september

In een van de zich daarin bevindende afschriften van allerlei akten werd melding

gemaakt van een gebeurtenis die zich op vrîjdag30 september 1718 hadafgespecld

op de Gooise heide en waarbij Naardense gezagsdienaren betrokken waren. Die

dag stuurde namelijk de Naarder schout, Gerrit Gansneb genaamd Tengnagel, vier

van zijn rakkers naar de plek ten oosten van het dorp Hilversum. Naar hem ter ore

was gekomen, was er, wat wel meer gebeurde, een Stichtse schaapskudde Hollands

grondgebied binnengedrongen. De begrazing van de Gooise heide was echter uit

sluitend voorbehouden aan de ongeveer 2000 schapen van de lokale erfgooiers. De

vier helpers van de schout kregen de opdracht de Stichtse kudden met hun herders

op te brengen naar Hilversum. In de buurt van de Hollandse Rading (het woord

rading betekent grens) troffen de rakkers inderdaad twee onbekende herders met

hun kudden aan. Direct stevenden ze op een van hen af. Bij het zien van de rakkers

floot deze herder op zijn vingers, waarop de hele kuddc op hol sloeg, opgejaagd

door de herdershond. In een poging de schapen tot staan te brengen, schoot een

van de dienaren van de schout op de hond. Hoewel het dicr zwaar gewond werd,
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Gooise heide met schapen, herder en hond geschilderd door William Singer in 1902.

trachtte het trouwzijn taak te volbrengen. Later bezweek de hond toch aan zijn ver
wondingen. De in woede ontstoken herder bedreigde de rakkers met zijn herders
staf en dreef de kudde oostwaarts over de grens. Op Utrechts grondgebied aange
komen was hij veilig, het Naarder gerecht had hier geen bevoegdheid. De herder
bleef daar dan ook rustig staan en begon de rakkers de huid vol te schelden. De
krachttermen en verwensingen bleken zo verschrikkelijk, dat ze niet in het toen
malige 'proces verbaal' mochten worden opgenomen. Hierna begaven de rakkers
zich naar de tweede illegale kudde. Ook hier floot de herder de kudde in beweging
en probeerde met zijn hond te ontkomen. Hij werd echter vastgegrepen en ge
dwongen met zijn dieren naar het dorp Hilversum te gaan. Aldaar werden ze in be
slag genomen. De herder bleek een knecht te zijn van een zekere vVillem Dirksz
Smaldaat, de eigenaar van de schapen. Smaldaat werd verordonneerd op te komen
draven naar Hilversum, waar ook de Naarder schout was aangekomen. De Hilver
sumse schout Jan Bitter en de buurlieden Lambert Tijmensz Vlaanderen en Lub
bert BoschUlsen boden hun bemiddeling aan in deze netelige kwestie. Uiteindelijk

ging de Naarder schout akkoord met een aan Smaldaat opgelegde boete van 225
gulden. Een aanzienlijke som gelds, waarvoor men in de Gooise dorpen een boer
derijtje kon kopen. SmaJdaat vertrok huiswaarts nadat hij had beloofd de volgen
de dag met het geld terug te komen. Bij zijn terugkeer bleek hij niet over het bedrag
te kunnen beschikken. Er was echter ene Cornelis Dirksz die hem het geld voor de

tijd van veertien dagen wel wildevoorschieten. Alswaarborgeiste Cornelis de hele
kudde op. MochtSmaldaat aan zijn schuld niet kunnen voldoen, dan werd de kud-

'"

de zijn eigendom. Aanvullend moesten
erdan ook nog eens vierducatons (zil
veren munt ter waarde van drie gulden)
betaald worden voor het twee weken la

ten weiden van de schapen.
Het incident leidde tot nare gevolgen.
Willem Dirksz Smaldaat en Zeeger
Hendrik.sz Schouten, de eigenaar van
de ontkomen kudde, beklaagden zich
namelijk bij hun Utrechtse overheid.
Zij hingen daar een heel ander verhaal
op dan de rakkers onder ede hadden
verklaard. De Edelmogende Heeren van
de Staten van Utrecht namen terstond

contact op metde Naarderschout. Een
jaar later pas antwoordde de schout en
beschreef hij hoe volgens hem de toe
dracht was geweest.

Uitonderzoekbleekechterdat het niet Grenspaal nummer 16 /Jij Hollandse

alleen Stichtenaren waren die zich aan Rading.

grensoverschrijding schuldig maakten.
De Gooiers bleken ook heel wat op hun kerfstok te hebbell. Ze staken illegaal turf
op Stichts grondgebied en smokkelden vee en bier. Als gevolg van deze en andere
grensschendingen kregen twee landmeters in 1719 de opdracht de Goois - Stichtse
grens voorgoed te bepalen. Om onpartijdigheid en objectiviteit te waarborgen werd
dit werk gezamenlijk uitgevoerd door de Utrechtse landmeter Justus van Broeck
huysen en de Hollander Maurits \Valraven. Het resultaat van de opmeting werd
ingetekend op een nieuwe landkaart met de titel: 'GOYLANDT, metde Nieuwe Li
miet-schijding tussen Goylandt en het Sticht van Utrecht - volgens de Conventie
in dato ]uly Ao 17L9'. Om de grens vast te leggen, werden vanafde 'Leeuwen paal'
in Blaricum om de kilometer hardstenen grenspalen geplaatst, 22 stuks in totaaL
Tot opdedagvan vandaag zijn deze historische palen (en vernieuwdeexemplaren)
in de Goois/Utrechtse natuur bewaard gebleven. Langs het mooi gelegen fietspad
precies op de provinciegrens kunt u ze nog steeds bewonderen.
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Frederik protesteert

Uit welk jaar de hiernaast afgebeelde foto precies dateert, weten we niet, wel waar

hij is genomen, om welke persoon het gaat en waarom deze op de foto zo'n pro

minente plaats inneemt. Het moet omstreeks de jaren twintig van de vorige eeuw

zijn geweest, toen de verbreding van de Rijksstraatweg door Naarden een heet hang

ijzer was geworden. Overditonderwerp schreef Dr. Hans van Wieringen zeven jaar

geleden al een interessant artikçl in De Omroeper (jrg. 11, p. 41 ~56).

We kijken op de foto in de fichtingvan de Vesting en zien een met kJinkcrs geplavei

de slechts 3 V2meter brede Amersfoortsestraahveg met een enkelspoors trambaan

ernaast. Een situatie die al enige jaren volstrekt ontoereikend was voor het inmiddels

sterk opkomende gemotoriseerde en fietsende verkeer. De weg zou volgens een ont

werp uit 1921 tot minstens 7 meter, maar liever nog tot lOmeter moeten worden ver

breed. Er moesten bovendien aan weerszijden paraUelwegen van elk 3 meter komen

plus een dubbelspoor voor de Gooise tram. Dit aJles ook nog eens geflankeerd door

drie rijen bomen. Al met al een verbreding van het tracé tot maar liefst 31 meter.

Voor de hoognodige verbreding was uiteraard veel grond nodig. Toen eind 1921

het revolutionaire tracé bekend was geworden, kon Rijkswaterstaat beginnen om

van de gemeente Naarden en van de particulierendie langs de weg woonden grond

aan te kopen.

Een fervent tegenstander van de verbreding was G.F. (Frederik) Dudok van Heel

(1860-1934). In 1903 had hij langs de weg zijn villa De Bongerd laten bouwen. Vol

gens de bouwtekeningen van het nieuwe tracé zou uitgerekend hij een enorm stuk

van zijn voortuin moeten afstaan. Op de foto heeft Frederik uitdagend een centrale

positie op de verkeersweg ingenomen, daarmee zijn grote ongenoegen demonstre

reml tegen 's Rijks plannen, waarvan de

uitvoering overigens nog lang op zich

zou laten wachten.

Toen in 1930 de weg eindelijk gereed

kwam, was Frederik al naar een rusti

ger plek aan de Bollelaan vertrokken.

De Bongerd werd uiteindelijk in mei

1933 afgebroken om plaats te maken

voor de villa's van het Beethovenpark

(nu het Componisten kwartier). (Red.)

De Bongerd omstreeks 1910.

I de Wagner/(/(/n

Componistenkwartier.

12 33



Naarders met verzoekschrift naar koning

Lodewijk Napoleon

Verhoging landbouwproductiviteit bittere noodzaak

A.N.]. ~àbius (1855-1921)

het Gooi. Onder de naam FA.

Het was een heerlijke zomermorgen, die van vrijdag 11 Juli 1806.
De Bataafsche Republiek had bange dagen doorleefd, doch nu scheen alle leed te

zijn vergeten; Napoleon had Holland tot een Koninkrijk verheven en de broer van
de Keizer, die hier de scepter zou voeren, beloofde dOOf woord en daad de gesla
gen wonden te zullen helen. Vrolijk als het zonlicht, dat op die morgen de oude
hoofdstad van het Gooi omstraalde, lachte de toekomst onze vaderen tegen.
De oude toren van Sint Vitus verkondigde met één zware slag, dat het eerste kwar
tier na vijven was verstreken. Door de veerschipper en zijn knechtvoortgeboomd,
sneed de trekschuitstatig het water van de vestinggracht en weldra lag zij gemeerd
aan de steiger vóór de herberg de Roskam, waar kastelein Van den Boogaard, lus
tig dampend uit zijn gouwenaar, de schipper een 'goêmorgen' toewenste.
"t is niet druk van morgen" merkte Van den Boogaard op, diede roefleegzag, "doch
zie..." en niet zonder verbazing wees de kastelein op een drietal heren, die met sta
tige tred over de brug buiten de barrière (voor de brug stond een houten hinder
nis met deuren, red.) stapten.
"De burgemeester Brouwer!" zei de schipper, die reeds vóór hij 'binnen ging' de

J4

bagage had ingenomen, en werkelijk was het de burgemeester Cornelis Brouwer,
die met de stads-secretaris JacobusThierens en de heer J.van Zon, lid van het stads
bestuur, al spoedig in den stuurstoel plaatsnam.
"Waar gaat dat heen?" vroeg Van den Boogaard heel natuurlijk, doch de knecht
die bij de secretaris Thierens zowel in huis als in het wijnpakhuis fungeerde en nu
nog een vergeten koffertje had nagedragen - wist het niet, althans hij zei het niet te
weten. Eerst toen men de boerderij deStolpwas genaderd, vingdeschipperop, dat
de heren naar Den Haag op reis waren.
Door hetstedelijk bestuur gecommitteerd, zou het hier genoemde drietal namens
de stad Naarden 'Z.M. den Koning met Hoogst deszelfs komst tot den troon van
ons vaderland complimenteeren'.
In Muiden gekomen vonden zij daar drie heren uit Muiden, door het gemeente
bestuur van die plaats tot een gelijk doel gecommitteerd, en gezamenlijk namen
nu de zes vroedemannen met een 'afgehuurd jacht' de reis naar 's-Gravenhageaan,
waar zij eerst omstreeb middernacht arriveerden en waar zij de volgende dag aan
de Ministervan Buitenlandse Zaken, die de functie van Groot-Ceremoniemeester

waarnam, audiëntie bij de koning verzochten.
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Heel gelukkig waren de gecommitteerden nict: de zaterdag verliep zonder dat er
enig antwoord werd ontvangcn, cn nadat zondag opnieuw een schriftelijk verzoek
was ingediend, kwam cindelijk het bericht, dat de heren zich de volgende middag
om 12 uur moesten bevinden op het huis Ten Bosch.
Drie lange uren hadden zij daar op heLkoninklijk paleis te wachten, totdat zij ten
laatste bij Z.M. werden toegelaten. Nu wcrd het wachten beloond. De koningont
ving de heren heel minzaam, "ia requeste, quevous présemerez, est die prête?" (is het
verzoekschrift, dat u mij wilt aanbieden, gereed?) vroeg hij hun, waarop ze ten ant
woord gaven: "Sire, efle est prête et rIOliS aurof/S [,hof/neur de la présellter demain à
son Excellence {'auditeur du jour" (Sire, 't is gereed en wij zullen de eer hebben het

morgen de adjudant van dienst aan te bieden). De heren voegden erbij, dat zij bij
hun in het Hollands gestelde request een vertaling hadden gevoegd, die zij wijse
lijk hadden meegenomen; - "la dOflflez 11I0i, quel est votrebesoin" (geeft mij dat stuk,
wat wensen de heren) en nadat de heren hUil wens hadden kenbaar gemaakt, zei

de koning ten slatte: "ayez patience, IIOUS ne pouvons faire tout cl une [ois, nous ta

cherons de réparer vos pertes" (hebt geduld, wij kunnen niet alles ineens doen, en
zullen trachten uw verliezen weer goed te maken).
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Lodewijk Napoleon, broer van de grote

1806-18]0. Detail van een schilderij

van Clwrles Hodges.

Ofschoon dit reisje niet minder dan
f 192:18:8 (voor logies en vertering
in de herberg de Castelijn in Den Haag
f 87:15:0 en voor reiskosten van het
jachL naar Den Haag f 105:03:8) had
gekost, begrepen de heren blijkbaar
dat het lang niet kwaad zou zijn, om
aan een goed vriend in de nabijheid
van de koning de verschillende wen
sen en begeerten nog eens bloot te leg
gen. Daarom schreef het gemeente
bestuur van Naarden dan ook aan de

hcer D. van Horbag, lid van het De
partementale bestuur van Holland,
een lange briefwaarvan het afschrift is bewaard gebleven.

Onder de daarin behandelde punten trekt vooral het tweede punL over de Land
bouw onze aandacht:
'Het verbouwen van boekweit, rogge en haver verschaft ook een bestaan aan een
deel van de Naarders. In het Gooi is het zelfs het belangrijkste bestaansmiddel. Se
dcrt enige jaren is een groot aantal morgen van de Gooische heide bebouwd. Hoe
nuttig dat ook moge lijken, zolang er geen mest is, blijft het voordeel louter schijn.
Bijgebrek aan mest blijft land van minvermogenden braak liggen, terwijl het met
een geringe hoeveelheid mest bebouwd zou kunnen worden. Uit ondervinding we
ten we dat als men heidegronden wil bebouwen, men ook grazige weiden nodig
heeft. Daardoor neemt de mestproductie toe. Dus als een boer in staat is om meer
vee te houden, dan pas kan hij meer akkerbouwgewassen verbouwen en anders
niet. Een van de middelen om de kwaliteit van de weilanden te verhogen, zou vol
gens ons het verbeteren van de binnendijks gelegen meentgronden zijn. Die gron
den kunnen niet door de zee met vruchtbare klei worden verrijkt. Ze worden sinds
onheuglijke tijden uitsluitend door de erfgooiers gebruikt. Ze zouden echter aan
merkelijk kunnen worden verbeterd. Maar de erfgooierboeren zijn eraan gewend
om zonder er iets aan te doen de meentgronden te gcbruikenVooral de plattelan

ders onder hen zijn niet gemakkelijk te bewegen om jaarlijks een kleinigheid aan
verbetering van de grond te doen. Velen begrijpen het probleem echter wel, maar
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het Kleine Meent je. (Detail van de 'kaart van Gooiland na

men is van mening dat iedereen met zo'n verandering zou moeten instemmen.
Vlij geloven overigens dat een aanmaning van het Departementale bestuur aan de
vergadering van Stad en Land van Gooiland al voldoende zou zijn om met dit nut
tige werk te beginnen. De erfgooiers moeten echter niet te weten komen dat dit
door ons werd voorgesteld. De boeren zijn namelijk bang dat ze door het aan de
kant zetten van de traditionele werkwijze, ook hun rechten zullen verliezen. Wat
dat betreft kan men ze geruststellen.'

Niet voor het eerst klopten toen de burgemeesters van Naarden op dat aambeeld.

Zij blijken mannen te zijn geweest die met hun tijd meegingen. In het laatst der
I8de eeuw toch was de ontginning van woeste gronden eensklaps een vraag van de

daggeworden. 'Het provinciaal college van policie, financÎen en algemeen welzijn'
in Gelderland had reeds kort na 1795een prijsvraag uitgeschreven over het gebruik

van die gronden. De verhandeling van ER. Broxterman was met 40 dukaten be
kroond terwijl ongeveer een jaar later de heer E van der Wall een geleidelijke ont
ginning van een deel van Gooiland op het oog had. Hetgemeentebestuur van Naar-

,R

de koning te pleiten Ets van G. W telJ Hoet.

den deed daarop in 1805 een voorstel om de Hilversumse meent terverveningvoor
een deel te verkopen.
Van die beide laalste voorstellen kwam niets, echler de hier bovenbedoelde brief

van de Naardense burgemeesters, iswellicht mede de oorzaak geweest, dat koning
Lodewijk Napoleon zijn bijzondere aandacht aan de ontginning van de woeste
gronden schonk en dat de 16de van April 1809 een wet werd uitgevaardigd waar
bij de verdeling van deonverdee1dewoestegronden werd mogelijk gemaakt en be
vorderd.

De Erfgooiers wilden evenwel van geen verdeling weten. Op 23 Januari 1811, in de
Grote Kerk te Naarden bijeengeroepen, waar van de 892 gecompareerden 808 erf
gooiers aanwezig waren, werd met algemene stemmen de verdeling verworpen. Al
vestigde deCommissievan Landbouw v,mhet Departement der Zuiderzee, bij brief
van 23 Juli 18J 2 opnieuw de aandacht op de ontginning van de heiden in Gooi
land en op een mogelijke verdeling, de spoedig gevolgde Omwenteling gaf geheel
andere vraagstukken op te lossen.

In de laatste jaren werd de ontginning van de woeste gronden weer opnieuw ter
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sprake gebracht. Na een vergeefse po
ging kon eindelijk door de regering een
wet worden uitgevaardigd ter bevorde
ring van de verdeling van de marke
gronden.
Vandaag de dag - nu de wet van 10 Mei
1886 in werking isgetreden - iseen ver
deling van de Gooische heiden,en wei
den in het vooruitzicht gesteld.Althans
hel is nuzeker de tijd om aan dat vraag
stuk opnieuw aandacht te besteden.

Naschrift redactie

De naam erfgooiers heen betrekking op
een eeuwenoude gemeenschap van vrije
boeren met bijzondere rechten in de
Gooise marke, het latere Stad en Lande
van Gooiland.

Het is niet precies bekend wanneer de gemeenschap ontstond, maar in 1404 wer
den voor bet eerst de rechten (regels over het weiden van vee op de meenten en het
houden van schapen op de heiden) vastgelegd in een zogeheten schaarbrief.
De erfgooiers hebben eeuwenlang hun verworven rechten moeten verdedigen te
gen invloeden van buitenaf. Dit ging dikwijls gepaard met langdurige procesvoe
ringen en soms met gewapend optreden. De totstandkoming van een Erfgooiers
wet in 1912 maakte daaraan een eind.

Door de schaalvergroting in de landbouw en de oprukkendewoningbouwonder
ging de erfgooiersgemeenschap in de 20ste eeuw een ingrijpende verandering. Het
aantal scharende (veeweidende) erfgooiers werd steeds minder. Tijdens een le
denvergadering in 197t werd besloten de gemeenschap op te heffen. De circa 150
scharende leden werden uitgekocht en resterende vrijkomende gelden werden ver
deeld onderde ruim 5000 niet-scharende deelgenoten. Aan een misschien wel dui
zendjarig instituut was een eind gekomen.
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